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Zamówienie jest prowadzone w oparciu o wymagania wynikające z procedury 
wskazanej w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, ale mniejszej niż próg unijny. W postępowaniu będą 
miały między innymi zastosowanie przepisy ustawy Pzp wskazane w dziale III. 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu                            
i załączników. W przypadku uwag czy wątpliwości proszony jest o zasygnalizowanie ich przed 
terminem składania ofert. Szczegóły i zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami 
wskazuje między innymi rozdział VII niniejszej SWZ. Zamawiający po terminie składania ofert 
nie będzie miał możliwości zmiany zasad postępowania wskazanych w niniejszej SWZ.  
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 

2. Numer telefonu: tel. (068) 455 82 82, 

3. Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: swz@pumgubin.pl 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

5. Adres strony internetowej, na której udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://www.pumgubin.pl,  https://miniportal.uzp.gov.pl,  

6. Zasady kontakty i porozumiewania się określa rozdział VII SWZ.  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach 
wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późniejszymi zmianami) oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, 
wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy 
Pzp i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść 
ogłoszenia o zamówieniu. 

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

 
III. OCHRONA DANYCH, INFORMACJI 

 
1. Ochrona danych osobowych – RODO 
 
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 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. 
z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin; 

https://www.pumgubin.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich Sp. z o.o.  
tel. 68 455 82 82 lub e-mail: pum@pumgubin.pl; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 
ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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. 
 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania                    
o udzielenie zamówienia publicznego. 
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,             
w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

1.1. Wykonawca do oferty dołącza: oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zał. nr 9 do SWZ 

 
2. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

2.1. Zamawiający nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa         
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem 
takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 



2.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 
 
Art. 222. 
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

2.3. Zastrzeżenie informacji może dotyczyć nie tylko oferty, ale i innych dokumentów czy 
informacji składanych przez wykonawcę w postępowaniu. Dla skuteczności dokonanego 
zastrzeżenia należy wypełnić następujące warunki: 

 
2.3.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w całości lub części danego 

dokumentu powinny być złożone w oddzielnej części oferty (przykładowo                   
w odrębnym folderze, dokumencie elektronicznym) i jednoznacznie oznaczone      
w nazwie pliku, dokumencie czy jego fragmencie. Przykładowo w nazwie pliku 
oznaczenie: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” W przypadku 
treści dokumentu czy informacji oznaczenie fragmentu oznaczonego tajemnicą 
przedsiębiorstwa może zostać dokonane przykładowo poprzez oznaczenie 
kolorem, wskazanie punktów czy rozdziałów, dokumentu, w którym zawarte są 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
2.3.2. Wykonawca ma obowiązek równocześnie z dokonanym zastrzeżeniem wykazać, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wymagania           
w tym względzie normuje definicja tajemnicy przedsiębiorstwa: 
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

 
Art. 11. 
2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich 
osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

  



IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 
Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin.” Wskazane poniżej 
prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od 
faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii 

2. Wspólny Słownik Zamówień: 

 CPV – 09310000-5 – Elektryczność 

3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 8 do SWZ.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian lokalizacyjnych i liczbowych (zarówno 
zwiększenie jak i zmniejszenie) punktów poboru energii elektrycznej dla potrzeb obiektów 
administrowanych przez PUM Sp. z o.o., które dokonywane będą na podstawie wniosku 
zamawiającego/aneksem do umowy. W aneksie zostaną podane dane techniczne oraz 
lokalizacyjne nowych, bądź zlikwidowanych punktów poboru energii elektrycznej. W/w 
zmiany nie będą wpływać na ceny jednostkowe określone w ofercie i umowie z wybranym 
Wykonawcą. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian sprzedażowej grupy taryfowej. 
Zmiany dokonywane będą na wniosek Zamawiającego aneksem do umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian mocy przyłączeniowej i mocy 
umownej dla poszczególnych punktów poboru o ile pozwolą na to warunki techniczne. 

7. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.  

8. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy 
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

9. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego.  

10. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:  

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 
właściwe wykonanie zamówienia  

2) Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających                               
z obowiązujących przepisów prawa.  

 

11. Podstawowe informacje: Wspólny 
Słownik Zamówień 

09310000-5  

(Elektryczność)  

Ilość układów pomiarowych rozliczających 
zużytą energią elektryczną  

19 

Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu w załączniku nr 8 do SWZ 

Informacja o OSD dostarczającym energię 
elektryczną do obiektów  

ENEA OPERATOR 

Szacunkowe zużycie w okresie 
obowiązywania umowy [kWh]  

425 000 

Informacja o umowach obecnie 
obowiązujących Zamawiającego  

Umowy dystrybucyjne zawarto na czas nieokreślony 

Umowa zakupu energii jest ważna do 31.12.2022 r.  



 

12. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: 

09310000-5 - Elektryczność 

13. Oferty częściowe: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

14. Oferty wariantowe: Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących 
odmienny niż określony w SWZ sposób wykonania zamówienia (ofert wariantowych). 

15. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

16. Podwykonawstwo i części kluczowe zamówienia: 

16.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

16.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

16.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 (jeżeli są już znani). 

16.4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone                           
w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 10. 

 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy - od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.  

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj.: 24.12.2022 r. i rozpoczyna się od dnia upływu 

terminu składania ofert określonego zapisami SWZ. 

3. Termin składania ofert: 25.11.2022 r. 

4. Termin, w którym zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień określa rozdział VII pkt. 

14-18 SWZ 

 

 

Sposób wypowiedzenia umów  Umowy nie wymagają wypowiedzenia 

Informacja o zmianach ceny w okresie 
trwania umowy  

Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny 
jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza 
zmianami wynikającymi ze zmian powszechnie 
obowiązującego prawa 

Informacja o udostępnieniu danych o 
punktach poboru energii  

Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane 
niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy  

Informacja o udzieleniu Wykonawcy 
pełnomocnictwa  

Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią 
umowy i stanowi do niej załącznik nr 2 do umowy 

Informacja o płatnikach  Zamawiający jest płatnikiem należności za zakup 
energii elektrycznej zużytej w obiektach wg wykazu 
stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ  



VI. WYKLUCZENIE – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – PODMIOTOWE ŚRODKI 
DOWODOWE 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału              
w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych zapisami niniejszej 
SWZ. 
 
1. Wykluczenia: 

1.1. Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp Wykonawcę: 
 

Art. 108. 1.  

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;  

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, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy     
z wykonawcą do tej samej grupy 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.  

 
1.2. Zamawiający nie wprowadza w tym postępowaniu dodatkowych podstaw wykluczenia 
wskazanych w art. 109 ustawy Pzp. 
 
1.3. Terminy. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
 
Art. 111. 
Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 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) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, 
- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został 
określony inny okres wykluczenia; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

 
 
Art.  110.  
1.  Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
2.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2 i 5, 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. 
3.  Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, 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. 

 

1.4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak 
podstaw do wykluczenia złożyli wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty. Na 
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (przykładowe oświadczenie - 
załącznik nr 3 do SWZ).  

1.5. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 
do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia z postępowania. 

1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 1.4 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia z postępowania.  

1.7. Oświadczenia, o którym mowa powyżej pod rygorem nieważności muszą być złożone          
w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. Szczegóły i wymagania określono w rozdziale VII. 
 
2. Warunki udziału:  
 

2.1. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu. 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

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

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiada aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne. 



(w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców  o zamówienie warunek z ppkt a) 
zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się   
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej  i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane), 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) ocena spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu będzie 
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie 
zrealizował:  

- co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę energii 
elektrycznej. Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca 
wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie energii 
elektrycznej min. 290 000 kWh.  

2.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
odpowiednio 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 (przykładowe oświadczenie – załącznik 
nr 7 do SWZ) 

2.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa pod-
miotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

2.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału             
w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (składane na wezwanie Zamawiającego): 

3.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                             
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
podmiotowych środków dowodowych: 

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu w rozumieniu ustawy          
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału   



w postępowaniu - przykładowe oświadczenie – załącznik nr 4 do SWZ – wymagania 
dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg rozdz. IX pkt 1. 

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji                 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, sporządzonych 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji; 

c) kopię aktualnej koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

d) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego – załącznik nr 5 do SWZ – wymagania dotyczące podpisania 
dokumentu elektronicznego wg rozdz. IX pkt 1. 

e) wykaz dostaw (sprzedaży) wykonanych w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie zrealizował co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem 
dostawę energii elektrycznej min. 290 000 kWh – załącznik nr 6 do SWZ – wymagania 
dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg rozdz. IX pkt 1. 

 

3.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1. lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym 
mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.  

3.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

a) można 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 formularzu ofertowym/oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

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

3.5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia 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 oraz rozporządzenie 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. 

 

 

 



VII. 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                              
a Wykonawcami odbywa się drogę elektroniczną przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej.  

2. 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 i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy 
ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP 
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 
regulaminu.  

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

- e-mail: swz@pumgubin.pl pojemność jednej wiadomości na skrzynce – do 20 MB 

6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów 
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku 
przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich 
przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację 
z serwera pocztowego Zamawiającego.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym                        
a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta 
oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).    
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający                            
i Wykonawcy posługują się oznaczeniem sprawy i numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający 
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
swz@pumgubin.pl.  

8. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe 
odwzorowanie dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w 
dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty 
elektronicznej, na adres email: swz@pumgubin.pl. 

9. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów 
oraz informacji 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 
konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).  
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
mailto:swz@pumgubin.pl
mailto:swz@pumgubin.pl.
mailto:swz@pumgubin.pl.


10. Forma i zasady składania dokumentów i oświadczeń w tym dotyczących podmiotowych  
środków dowodowych (za wyjątkiem oferty i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału      
w postępowaniu i oświadczeń o braku podstaw wykluczenia z postępowania).  
 

1) Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, 
o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 
wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub 
oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę jest równoznaczne                   
z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność                        
z oryginałem.  
 
2) Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05). 

 
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach: 
- .com 
- .exe 
- .bat 
- .msi. 
 
3) W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis 
musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  
4) Zamawiający dopuszcza także – przed terminem składania ofert zadawanie 
pytań/żądanie wyjaśnień do SWZ czy prowadzonego postępowania poprzez środek 
komunikacji elektronicznej. 

 
11. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:   

1) specyfikację warunków zamówienia - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, 

2) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, 

3)  informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp - niezwłocznie 
po otwarciu ofert, 

4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SWZ, 
5)  zmiany dotyczące SWZ, 
6)  informacje zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp - po wyborze oferty. 

 

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się pisemnie także poprzez 
przekazywanie dokumentów elektronicznych środkiem komunikacji elektronicznej. 
 
13. Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienione środki porozumiewania się czy 
komunikacji: 

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r.  - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 i 1933),   



- za pośrednictwem posłańca,  
- osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty. 

14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści 
specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający umieści taką informację na 
własnej stronie internetowej, podanej w rozdziale I niniejszej SWZ, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 
 

15. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 14, przedłuża 
termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania    
i złożenia odpowiednio ofert.  
 
16. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie 
wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 14, zamawiający nie ma obowiązku udzielania 
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
 
17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których pkt 15, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. 
 
18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
19. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.    
 
20. Osobą do kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami jest: 

a) merytorycznym: Eugeniusz Burda, e-mail: zoum@pumgubin.pl 
b) proceduralnym: Malwina Jędrzejek, e-mail: swz@pumgubin.pl 

 
21. Zamawiający nie przewiduje: 

- wizji lokalnej, 
- zebrania wykonawców. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni tj. do 
24.12.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu       
o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o których mowa ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego1 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  

 

 
1 t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić 



IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę (wypełniony formularz oferty załącznik nr 1 do SWZ) oraz oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ) oraz o braku podstaw wykluczenia 
(załącznik nr 3 do SWZ) z postępowania składa się pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej (opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
 

2. Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty: 

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) – wymagania dotyczące 
podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 1. 

b) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy/pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji 
wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio 
z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych 
ogólnodostępnych baz danych – wymagania dotyczące podpisania dokumentu 
elektronicznego wg pkt 1. 

2.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których 
mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych                                             
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie 
do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający 
może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 
umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio 
do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

2.2. W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający 
pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego – wymagania dotyczące podpisania dokumentu 
elektronicznego wg pkt 1. 

 

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale VI SWZ, które wykonawca jest 
zobowiązany złożyć w ofercie: 

1) Na braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne 
oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ  – wymagania dotyczące 
podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 1. 

2) Na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa 
wstępne oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na 
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ  – 
wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 1. 

3) W przypadku konsorcjum - oferta wspólna - w zakresie braku podstaw do wykluczenia 
oświadczenia (załącznik nr 3 do SWZ) składają wszyscy wykonawcy, w zakresie 
spełnienia warunków udziału ten wykonawca który spełnia dany warunek – wymagania 
dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 1. 



4. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania, ani plik z kluczem 
publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 

5. Sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowanie oferty został opisany w Instrukcji użytkowania 
dostępnej na miniPortalu. 

6. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca może 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). 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1233 ze zm.), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
222 ust. 5. 

Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ustawie        
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Link do strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1 

„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich 
osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (DZ. U z dnia 
24 sierpnia 2018 r poz. 1637).” 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone             
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenie „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 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 jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie                   
z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. 

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

10. Postanowień ust. 9 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 
potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert 
lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

 

 
 



X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz 
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu,        
w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany 
jest podać skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana                        
z postępowaniem. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej 
na miniPortalu.  

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2022 r. do godziny 09:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

5. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie 
sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika. 
Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej 
zmianie bądź wycofaniu oferty.  

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP               
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany      
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 
 

XI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2022 r. o godzinie 09:15 

2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

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

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania informację 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. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 

XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ jako cenę netto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 
towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).  



2. Cena ma obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy 
niezbędne do zrealizowania.  

3. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 
miejsca po przecinku.   

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.  

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

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

 

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

1. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający 
wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:  
 

Lp. Kryterium Znaczenie 
procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta za dane kryterium 

1. Cena oferty brutto w PLN  60% 60 

2. Termin płatności faktury 40% 40 

 
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów 
wynikającą ze wzoru: 

N = C + T 
 gdzie: 
 N – łączna ilość punktów badanej oferty 
 C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena 
 T – ilość punktów badanej oferty w kryterium termin płatności faktury 
 
3. Zasady oceny kryterium ceny brutto: 
 Cn = (Cmin / Cb) x 100 x 60% 

gdzie: 
Cn – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;  
Cmin – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);  
Cb – oznacza cenę ocenianej oferty; 
60 - maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ceny brutto. 

4. Termin płatności faktury: 
Ocenie będzie podlegał najdłuższy zaoferowany termin płatności faktury. Minimalny termin 
płatności to 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Maksymalna liczba dni 
płatności faktury brana pod uwagę do punktacji to 30 dni od dnia wpływu faktury do 
Zamawiającego. Punktacja będzie przyznawana następująco: 



 
                                                           Termin płatności faktury w badanej ofercie 
Termin płatności faktury (T) = ---------------------------------------------------------------- x 100 x 40% 
                                                                    Najdłuższy termin płatności faktury 
 
  
40 – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium odległość od 
załadunku i rozładunku w obie strony 

5. Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty „Cena” w celu oceny dokona 
zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub 
następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub 
większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.   

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów           
i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 
kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

7.  W ofercie, o której mowa w pkt 6, wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania            
u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 
bez kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym           
w SWZ. 

10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

11. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 10, oferta podlega odrzuceniu,                           
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XIV. WADIUM 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wprowadza wymagania wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, z którym będzie podpisywał 
umowę. 



 
 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2.  Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

3.  Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa powyżej, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.   

4. Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum), została wybrana, 
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Integralną częścią podpisywanej umowy będzie złożona oferta i wskazane tam deklaracje      
i oświadczenia / informacje. 

6. 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. 

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

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

9. 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 10 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 
złożonej oferty.  

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 
unieważnić postępowanie.  

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 



2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych      
i Średnich Przedsiębiorców. 

3.  Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. 

4. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone                
w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie 
powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba 
może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez 
tłumacza przysięgłego. 

5. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu          
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 
postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany. 

6.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

7. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. 

8. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

9.  Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 
adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 
(przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 
zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 
odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania 
albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, 
który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 
obowiązany do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy; 



8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania 
oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

10. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1) nie zawiera braków formalnych; 

2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości. 

12. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania. 

13. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi 
unijne, w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. 
a. 

14. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza 
niż progi unijne. 

15. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając 
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes                    
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

18. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się 
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia 
dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 



19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron. 

20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1, przez uczestnika, który przystąpił do 
postępowania po stronie zamawiającego. 
 

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa załącznik 
nr 10 do SWZ 

2. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 
następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania. 

2.1 Zamawiający przewiduje możliwość 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 w zakresie:  

a) zmiana miejsca dostawy,  

b) zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: 
zmiana ilości punktów poboru energii.  

c) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron 
umowy, (w szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały 
dłużej niż jest to określone w przepisach) wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia 
skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i trwać będzie dwanaście miesięcy.  

d) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów.  

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy 
skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw,  

f) zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający 
realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami i kwalifikacjami,  

3. Pozostałe zmiany:  

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,  

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy 
z wyłączeniem zmiany wysokości wynagrodzenia,  

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 
koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami.  

d) wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 
generalnego. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  



5. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. 
Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne                       
w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy. 

6. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji umowy, obowiązany jest 
przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 
454 ustawy Pzp. 

7. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 
dokumentów potwierdzających wykonanie robót, zmiana nr rachunku bankowego); 

2) zmiany danych teleadresowych. 

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 

9. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI 

Stanowią one integralną część SWZ i wymagań związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 

Załącznik nr 5 – oświadczenie o posiadanej aktualnej Generalnej Umowy z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego 

Załącznik nr 6  – wykaz zrealizowanych dostaw energii 

Załącznik nr 7 – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  

Załącznik nr 8 – szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej 

Załącznik nr 9 – oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Załącznik nr 10 – projekt umowy 
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