
 
  
Znak postępowania: ZP-8/22 
Identyfikator postepowania: ocds-148610-741a25a4-4ae5-11ed-9171-f6b7c7d59353 
  
  
  

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zwana dalej „specyfikacją”, sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16 z 
późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” dla postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu ograniczonego pn.: 
  
  
 
„Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej 
„Dorzecze Białej” sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 
2023 roku”  
  
  
Wartość szacunkowa zamówienia: jest równa lub przekracza równowartość 
kwoty 139 000 euro.   
  
  

 

Tryb postępowania:  
  

przetarg ograniczony  

Rodzaj zamówienia:  
  

dostawa  

Zamawiający:   Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. 
z siedzibą w Tuchowie  

  ul. Jana III Sobieskiego, 33-170 Tuchów 
  
Prowadzący postępowanie: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. z 
siedziba w Tuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 33-170 Tuchów 
  
  
  
  
 
           
  
  
  
  
  

Tuchów, dnia 18 października 2022 r 
 
 



 
1.  INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  
1.1  Zamawiający:  
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o.   
Ul. Jana III Sobieskiego 69C,  
NIP: 9930406600, REGON: 852747825 
1.2  Postępowanie prowadzi:  
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o.   
Ul. Jana III Sobieskiego 69C,  
NIP: 9930406600, REGON: 852747825 
tel. kontaktowy: +48 146210562  
e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl   
Godziny pracy: 7:00 – 15:00,  
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/pl/     
1.3 Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie 
elektronicznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami oraz składania ofert dostępna jest 
pod adresem: ezamowienia.gov.pl .  
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, jest stroną prowadzonego postępowania. 
1.4 Klauzula informacyjna RODO.    
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej „RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony 
danych osobowych uprzejmie informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Tuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 69 c, wpisana do rejestru prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000218925, NIP: 9930406600, REGON: 852747825  
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres  e-mail 
iod@dorzeczebialej.pl   
3. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie:   
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,  
b. udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  
c. konieczności wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed 
zawarciem umowy; art.6 ust. 1 lit. b RODO;  
d. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 
ust. 1  lit. c RODO;  
e. konieczności wynikającej z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO;  
4. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom:  

a. procesorom w związku ze zleconymi przez Przetwarzającymi działaniami 
realizowanymi w imieniu Administratora Danych;  

b. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;  
c. kancelarii prawnej, której Zamawiający zleci np. pomoc w prowadzeniu 
postępowania;  



d. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  
e. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;    
5. Pani/Pana/Państwa dane nie będą przekazywane do państwa nienależącego do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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;  
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
prawa:  
a. prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO)  
b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),   
c. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),   
d. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
(zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)  
e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO.  
8. Jeżeli Pan/Pani/Państwo chcą skorzystać z przysługujących praw wymienionych w 
pkt. 7 w/w  dokumentu, prosimy o kontakt: pod nr tel. 14 621 05 62 lub pod adresem e-
mail: iod@dorzeczebialej.pl   
a.  nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:  
− 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.   
9. 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;    
10. Państwa dane nie   będą   przetwarzane w  sposób  zautomatyzowany   w  tym  
również w formie profilowania.  



3.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ , która 
jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub poczty elektronicznej.  

3.2  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 

 
 
 
2.  
2.1  

 
 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone 
jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, w szczególności 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 – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie 
przetargu ograniczonego (art. 140-151 ustawy Pzp).  Postępowanie przetargowe 
przeprowadzone będzie w trybie przetargu ograniczonego, którego wartość 
przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 
2 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. Niniejsze zamówienie sektorowe zostanie   udzielone   w   
trybie   przetargu ograniczonego, na podstawie art. 376 ust. 1 pkt. 2) oraz w 
nawiązaniu do art. 140 - 151 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość 
zamówienia przekracza progi unijne określone w art. 3 ustawy oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności 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 (poz. 2415) zwane 
Rozporządzeniem MRPiT oraz Rozporządzenia 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 (poz. 2452) zwane Rozporządzeniem PRM. 
 

2.2  
  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało: 
a) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Suplement do 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2022/S 202-574034 
b) udostępnione na stronach internetowych Zamawiającego: 
https://www.dorzeczebialej.pl/przetargi/aktualne/ 
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie przewiduje 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  Wszystkie załączniki do niniejszej 
specyfikacji stanowią jej integralną część. Przed terminem składania ofert 
Wykonawcy winni sprawdzić zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w 
ramach niniejszego postępowania dokumentów, w celu zapoznania się z treścią 
ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. 
Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów zamówienia odpowiada 
Wykonawca.  
Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, 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.  
 

3.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON  



Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, 
dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/  oraz informacje 
zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.  

3.3  Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 
posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

3.4  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych 
będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe 
odwzorowania) musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych .  

3.5  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-zamówienia. Platforma jest 
dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy 
od posiadanego na Platformie konta.  

3.6  Użytkownik zalogowany jako konto uproszczone ma dostępne formularze: - Wniosek 
– służący do zadawania pytań do SWZ - Inne.  

3.7  Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym 
zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz 
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do 
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia 
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.  

3.8  Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości 
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  

3.9  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do 
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do 
jednego formularza).  

3.10 Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z 
usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa 
Regulamin Platformy e-Zamówienia.  

3.11 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem 
Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego 
dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez 
formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w 
zakładce „Zgłoś problem”.  

3.12 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu/ofert dostępne jest 
tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do 
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W celu 
założenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu/oferty należy przejść do 
szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż 
ofertę.  

3.13 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofertę należy złożyć na 
właściwym formularzu (aktualnym formularzu ofertowym pobranym z platformy do tego 
postępowania) – jeśli formularz będzie nieprawidłowy system poinformuje o tym w 
trakcie składania oferty.  

3.14 W celu pobrania wzorców formularza (ofertowego, wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu lub konkursowego) oraz pozostałych dokumentów 
postępowania należy przejść do szczegółów postępowania.  

3.15 Funkcjonalność wypełnienia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników 
będących Wykonawcami posiadającymi uprawnienie do Przygotowania 
ofert/wniosków/prac konkursowych.  



3.16 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu/ofertę należy złożyć przed 
terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu/ofert – 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu/oferta złożona po terminie nie 
zostanie przyjęta.  

3.17 Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności 
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. 
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej 
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z 
ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla 
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem 
Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podpisem 
typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu 
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z 
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem 
(typ wewnętrzny).  

3.18 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: przetargi@dorzeczebialej.pl  lub za pośrednictwem platformy e-
zamówienia@gov.pl .  

3.19 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 4 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

3.20 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 2, 
przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o czas 
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia tych wniosków. Przedłużenie 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt. 19.  

3.21 Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postepowaniu, o których mowa w pkt 19, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych 
informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania.  

3.22 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postepowaniu. O przedłużeniu terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia 
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy 
Wykonawcy, w drodze zamieszczenia stosownej zmiany na stronie internetowej.  

3.23 Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
nie wpływa na bieg terminu, w którym wykonawca może zwracać się do zamawiającego 
o wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.  

3.24 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody 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 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 poz. 2415).  

3.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 
3.26 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty 

oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania 
korespondencji na Platformie.  

3.27 Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., 
.docx, .rtf, .pdf, .xls.  

3.28 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Piotr 
Zając. 

3.29 Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej 
strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.  

3.30 Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które 
nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów 
zamówienia, ofert. 

3.31 Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki 
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 
ustawy, zwane dalej zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe 
środki dowodowe, 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 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których 
mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

3.32 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3.12 niniejszego 
rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się 
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez 
Zamawiającego w niniejszej SWZ.  

3.33 W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 
wydzielonymi odpowiednio oznaczonym pliku. 

3.34 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

3.35 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 
na takich zasadach, zwane dalej ,,dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 
reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 



Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami", 
jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

3.36 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.   

3.37 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 
2) przedmiotowych środków dowodowych odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mową wyżej, należy rozumieć dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej. 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 
dostępu do oryginału. 
3.38 Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 

4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3.39 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 
pełnomocnictwo, 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. 

3.40 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z 
nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 
4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, może dokonać również notariusz. 



3.41 W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3.42 Dokumenty elektroniczne w postępowaniu mają spełniać łącznie następujące 
wymagania:  
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 
powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 
informatycznym nośniku danych; 
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku;  
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji. 

 
4.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy 
Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j. z dnia 2022.07.01), zwanej dalej sprzedażą 
energii elektrycznej, w szacowanej ilości 3 076 450 kWh dla istniejących i planowanych 
do podłączenia punktów poboru należących do Zamawiającego określonych w załączniku nr 
1 do SWZ, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zgodnie z warunkami zawartymi w 
niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”. Niniejsza specyfikacja 
warunków zamówienia ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi 
uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. Przed 
terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego 
na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień 
albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych 
dokumentów odpowiada wykonawca. 
4.2 Wykaz punków poboru, w którym opisano dane identyfikujące punkty poboru energii 
elektrycznej (dalej PPE) stanowi zawarto w Załączniku nr 1 do SWZ.  
4.3 Sprzedaż energii elektrycznej realizowana będzie na warunkach określonych w 
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j.Dz.U.2021.716 z późn. zm.),  
przepisach  wykonawczych  do  tej  ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków   funkcjonowania   
systemu   elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. nr 93 poz. 623 ze zm.), aktualnie 
obowiązującej taryfy dla usług dystrybucji energii  elektrycznej  właściwego  Operatora  
Systemu  Dystrybucyjnego  (OSD) zatwierdzonej  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji 
Energetyki,    Instrukcji    Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, ogólnie obowiązujących 
przepisów prawnych oraz  cen  energii  czynnej  określonych  po  rozstrzygnięciu  
przedmiotowego postępowania. Dostawy dystrybucyjne będą świadczone na podstawie 
odrębnych umów zawartych pomiędzy Odbiorcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD). Zakres zamówienia określony w niniejszej SWZ należy traktować jako minimalny 
wymagany. 
4.4 Prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczna w okresie realizacji 
zamówienia:  
Taryfa  Prognozowane zużycie/rok Ilość obiektów 



B23  1 100 000  1 
C22b  877 700  4 
C12a  1 098 750  260 
RAZEM:  3 076 450   
 
Moc umowna dla wszystkich istniejących i planowanych do uruchomienia w 2023 r. punktów 
poboru wynosi łącznie 3 111 kW.  
 
Uwaga!  Szacunkowa ilość zamawianej energii jest ustalona na podstawie zużycia w 2021 
roku oraz pierwszej połowie 2022 i ma charakter jedynie orientacyjny służący do 
porównania ofert, w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania 
do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 
roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu niepobrania przewidywanej ilości energii. 
Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobraną ilości.  
4.5 Zamawiający wymaga by Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na 
dzień składania wniosków posiadali zawartą obowiązującą umowę z właściwym Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie, której można prowadzić sprzedaż energii 
elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich punktów 
poboru energii elektrycznej wskazanych przez Zmawiającego w załączniku nr 1 do SWZ. 
4.6 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień Publicznych (CPV): 09.31.00.00-5 Elektryczność. 
4.7 Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy przekaże niezbędne dane do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w formacie pliku EXCEL niezwłocznie po 
podpisaniu umowy. Szczegółową listę punktów poboru energii elektrycznej określono w 
załączniku nr 1. 
4.8 Zamawiający ma prawo do zgłoszenia nowego punktu poboru energii  elektrycznej, 
przy  czym  zwiększenie  punktów  poboru  lub  zmiany  grupy  taryfowej  możliwe  jest 
jedynie  w  obrębie  grup  taryfowych  które  zostały  ujęte  w  SWZ  oraz  wycenione w   
Formularzu   cenowym  Wykonawcy.  Zgłoszenie nowego  PPE nie wymaga aneksu 
do umowy, wystarczające jest powiadomienie. Zamawiający ma prawo do  
rezygnacji  z  PPE  z  uwagi  np.  na  zmianę  lokalizacji, a tym samym PPE. 
Rezygnacja z PPE nie wymaga zmiany umowy, wystarczające jest 
powiadomienie.  
4.9 Zamawiający wymaga, aby rozliczenie za pobraną energię odbywało  się w okresach 
rozliczeniowych  stosowanych  przez  OSD,  wg  faktycznego  zużycia  z  terminem płatności 
faktur za dostarczoną energię elektryczną i usługę dystrybucji określonym na 30 dni od daty 
wystawienia dokumentu. 
4.10 Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.   
Wykonawca otrzyma w wersji elektronicznej następujące dane:  
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy);  
- rodzaj obiektu;  
- numery działek na których znajduje się dany obiekt;  
- grupę taryfową obiektów;  
- kod PPE;  
- roczny wolumen energii elektrycznej;  
- numer licznika;  
- numer aktualnie obowiązującej umowy. 
Wykonawca otrzyma również niezbędne dokumenty takie jak:  
- pełnomocnictwo  



- KRS  (z którego wynika nr NIP i nr REGON)  
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.  
Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 
Istniejące punkty poboru Zamawiającego mają nadany numer PPE. Numery j/w są 
wyszczególnione w załączniku nr 1 do SWZ. Dla nowych obiektów po ich uruchomieniu 
Zamawiający przekaże nr PPE. Wykonawca zobowiązany jest do analizy załącznika nr 1 do 
SWZ przed podpisaniem umowy. Jeżeli Wykonawca dostrzega braki w załączniku nr 1 to 
pod rygorem braku możliwości powoływania się na nie zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenia 
do załącznika nr 1 do czasu podpisania umowy. 
4.11 Zamawiający przekaże wybranemu w postępowaniu Wykonawcy stosowne 
pełnomocnictwo do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu 
zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę. 
4.12. Pierwsza zmiana sprzedawcy nastąpiła z dniem 01.01.2016 roku. Jeżeli w obecnym 
przetargu wyłoniony będzie sprzedawca inny, niż wybrany w 2020 roku, będzie to czwarta 
zmiana sprzedawcy. 
4.13. Zamawiający posiada taryfy dwustrefowe.  
4.14. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie punktów poboru objętych 
przetargiem jest TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie. 
4.15.  Z uwagi na różne okresy rozliczeniowe i różny czas przesyłania danych odczytowych 
przez OSD, Zamawiający dopuszcza fakturowanie zbiorcze dla określonych grup obiektów 
PPE dla których otrzymał niezbędne dane od OSD. 
4.16. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1), w 
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 
z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia 
w niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 10).  
UWAGA. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
(zał. nr 10) wykonawca nie składa.  
4.17 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające 
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

 
1 ) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).   

  



4.18 Zamawiający nie dokonuje podziału na części z powodów:   
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych w odniesieniu do poszczególnych 
PPE:   
1) ze względów organizacyjnych.   
2) z obawy, że w przypadku dopuszczenia składania ofert na pojedyncze obiekty, 
szczególnie w odniesieniu do mało atrakcyjnych punktów poboru, zamawiający nie uzyska 
ofert.  
4.19 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
4.20 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w 
art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 
4.21 Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji.   
4.22 Realizacja prawa opcji nastąpi w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dostawę 
energii elektrycznej i posiadania środków finansowych na ten cel. 
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej o kolejne 50% 
wartości netto zamówienia podstawowego, wraz z odpowiednim zwiększeniem maksymalnej 
kwoty umowy, przeznaczonej na realizację zamówienia.  
4.23 Rozliczenie zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej będzie się 
odbywać odpowiednio do podstawowej części zamówienia i według tej samej stawki 
rozliczeniowej.  
4.24 Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE  
lub  zwiększenia  zapotrzebowania  na dostawę  energii  elektrycznej  w posiadanych już 
PPE.  
4.25 Wykorzystanie prawa  opcji  nie  jest  obowiązkowe.  W przypadku  nie skorzystania  
przez  Zamawiającego z  prawa  opcji  Wykonawcy  nie  przysługują  żadne roszczenia z 
tego tytułu.  
4.26 Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać wielokrotnie do 
wyczerpania maksymalnej kwoty określonej w Projektowanych postanowień umowy.   
4.27 Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego 
wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego 
zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej stanowiące zamówienie 
podstawowe. Zamówienia będą określały ilość i taryfy dostaw energii oraz numer umowy, 
na podstawie której realizowane jest prawo opcji oraz wolę związania umową na dalszy 
okres. 
4.28 Zamawiający nie stawia wymogów w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o 
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  
4.29 Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze własnych Zamawiającego.  
4.30 Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy Podwykonawcą.  
4.31 Przedmiotem umowy nie jest odkup energii elektrycznej.  
4.32 Ofertę i wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy opracować na 
podstawie niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje 
przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 
w postępowaniu. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. Zamawiający nie 
zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, 
o których mowa w art. 94 ustawy. 
 
5.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  



5.1 Termin realizacji zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
umowy.  
5.2 Termin wejścia w życie - następnego dnia po zawarciu umowy, ale nie wcześniej niż 
1 stycznia 2023 roku.  
5.3 Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznych do poszczególnych PPE Odbiorcy nie może 
nastąpić wcześniej niż po rozwiązaniu poprzednich umów dla PPE Odbiorcy i spełnieniu 
wszystkich warunków określonych przez OSD.  
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
  

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie   przesłanek   określonych w   rozdziale   7. SWZ oraz spełniają 
warunki   udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, 
b) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający określa poziom wymagań w tym zakresie w 
sposób następujący: 
 posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, z czasem ważności co najmniej przez cały okres obowiązywania 
umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia tj. na rok 2023. 
 Posiadanie obowiązującej umowy z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, na podstawie, której mogą prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich punktów poboru energii 
elektrycznej wskazanych przez Zmawiającego, z czasem ważności co najmniej przez cały 
okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia tj. na 
rok 2023. 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek musi być spełniony przez tego z 
Wykonawców, który będzie odpowiedzialny za wykonanie zakresu dostawy, dla których 
wymagane jest posiadanie koncesji. 
c) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający określa poziom wymagań w tym 
zakresie w sposób następujący: 
 posiadanie przez wykonawców określonych minimalnych rocznych przychodów, w 
tym określone minimalne roczne przychody w zakresie działalności objętej zamówieniem tj. 
sprzedaż energii elektrycznej- roczne przychody w zakresie działalności polegającej na 
sprzedaży energii elektrycznej w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 zł; 
 posiadania przez   wykonawcę   odpowiedniego   ubezpieczenia   odpowiedzialności 
cywilnej – ubezpieczenie w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 zł; 
 posiadania przez wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków 
finansowych – posiadanie zdolności kredytowej lub środków finansowych w wysokości   nie 
mniejszej niż 250 000 zł. 
zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający określa poziom wymagań w tym zakresie 
w sposób następujący - wykonanie co najmniej 6 zamówień/ umów na sprzedaż energii 
elektrycznej o wielkości wolumenu minimum 2 500 MWh dla zamawiających/ kontrahentów 
posiadających obiekty infrastruktury krytycznej w rozumieniu art.3 pkt. 2) ustawy z dnia 26 
kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 261).  



W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalny poziom 
zdolności dotyczący niezbędnego doświadczenia wykonawcy: 
-   Wykonawca winien wykazać się wykonaniem / wykonywaniem w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie co najmniej 
6 zamówień/ umów na sprzedaż energii elektrycznej o wielkości wolumenu minimum 2 500 
MWh dla zamawiających/ kontrahentów posiadających obiekty infrastruktury krytycznej w 
rozumieniu art.3 pkt. 2) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym ( t.j. 
Dz.U. 2022 poz. 261). 
 
W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania wymaganie czasu wykonywania 
danej dostawy   i wartości dotyczy części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia 
wykonywania dostawy do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli: 

- w zakresie określonym w rozdziale 6 ust. 2 co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub 
zawodową i wykonał dostawę, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych 
wspólnie z innymi wykonawcami, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu 
określony w   rozdziale 6. ust. 2 za spełniony, jeżeli, wykonawca bezpośrednio uczestniczył 
w wykonaniu dostaw objętych warunkiem. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 
dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, z którego 
wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. 
4. W odniesieniu do warunku określonego w rozdziale 6. ust. 2 dotyczącego 
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostaw, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 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. 
6. W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale 6 ust. 2 podmioty te wykonają 
dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane. 
7. Zasady polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
o których mowa w art. 118 Ustawy Pzp: 
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w rozdz. 6. ust. 2 polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w lit. b) powyżej, 
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; 
 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, których 
wskazane zdolności dotyczą. 
d) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII SWZ. 
e) 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. 
f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
g) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków, nie polegał on w danym 
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
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7.  WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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, o którym mowa 
w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 
ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 
c) 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, 
d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
e) 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), 
f) 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, 
g) 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 
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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 ustawy, 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;   
2. Wykonawców, którzy w trakcie realizacji zamówienia /umowy na rzecz 
Zamawiającego rozwiązali, wypowiedzieli lub odstąpili od umowy, nie zrealizowali 
umowy oraz wszystkie podmioty powiązane osobowo poprzez członków organów 
zarządzających lub będących akcjonariuszami wykonawcy lub kapitałowo z podmiotami 
które w trakcie realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego rozwiązały, 
wypowiedziały lub odstąpiły od umowy. 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w rozdziale 
7. 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. 
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać 
wykazany przez każdego z wykonawców. 
5. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia musi zostać wykazany również dla tych podmiotów. 
6. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
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1)  w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, j, ustawy 
i pkt 2 SWZ 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 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, 
3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
7. W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertę wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

 

1. Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych składanych przez 
wykonawcę do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu 
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu: 

1) JEDZ jako dowód potwierdzający, na dzień składnia wniosku o dopuszczenie 
do udziału  w postępowaniu,  brak  jest podstaw  do  wykluczenia   oraz    
spełniania    warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo zastępuje 
wymagane przez Zamawiającego podmiotowe  środki dowodowe wskazane w 
ust. 4 poniżej. 

Jednolity europejski dokument zamówienia (wg załącznika nr 4) - Instrukcja 
wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 
pod adresem: www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-
regulacje/prawo- krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamówienia . 
 JEDZ należy uzupełnić zakresie wymuszonym przez kreator na stronie 
ezamowienia.gov.pl tj. w zakresie: 

I. informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (Część II, sekcja 
A i B), 

II. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
- informacje o częściach zamówienia, które zostaną zrealizowane przez 
każdego z Wykonawców (Część II, sekcja A), 

III. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, informację o 
tych podmiotach (Część II, sekcja C), 

IV. informacje o podwykonawcach, na których zdolnościach 
Wykonawca nie polega (Część II, sekcja D), 

V. oświadczenia i informacje dla potwierdzenia braku istnienia 

8.  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH, WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 
DOWODOWYCH  
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podstaw wykluczenia wskazanych w SWZ - Część III: 
- Sekcja A w zakresie przestępstw, których dotyczy przesłanka ustawowa z art. 
108 ust. 1 pkt 1) lit. a) – g) Ustawy i art. 108 ust. 1 pkt 2) Ustawy, a które jednocześnie 
stanowią implementację art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE, tj. (1) udział w 
organizacji przestępczej, czyli na gruncie prawa krajowego –art. 258 Kodeksu karnego; 
(2) korupcja, czyli art. 228-230a lub 250a Kodeksu karnego lub art. 46 lub art. 48 
ustawy o sporcie; (3) nadużycie finansowe– przestępstwo oszustwa, o którym mowa 
wart. 286 Kodeksu karnego, jak również przestępstwa skarbowe, o których mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy; (4) przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa 
związane z działalnością terrorystyczną, czyli przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy; (5) pranie 
pieniędzy lub finansowanie terroryzmu–art. 299 lub art. 165a Kodeksu karnego; (6) 
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi –powierzenie wykonywania pracy małoletniemu 
cudzoziemcowi, o którym mowa wart. 9 ust. 2 ustawy o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz handel ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu 
karnego; przestępstwa, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) oraz w art. 54 ust. 1–4 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 
1292, 1559 i 2054). 
- Sekcja B w podsekcji dotyczącej płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne w odniesieniu do przesłanki wykluczenia określonej w art. 108 ust. 1 pkt 3) 
Ustawy, 
- Sekcja C w podsekcji odnoszącej się do znajdowania się w sytuacji bankructwa, 
prowadzenia postępowania upadłościowego (…) w odniesieniu do przesłanki 
wykluczenia określonej w art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy; w podsekcji odnoszącej się do 
naruszenia obowiązków zawodowych w odniesieniu do przesłanki wykluczenia 
określonej w art. 109 ust. 1 pkt 5) Ustawy; w podsekcji odnoszącej się do informacji o 
porozumieniach mające na celu zakłócenie konkurencji w odniesieniu do przesłanki 
wykluczenia określonej w art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy; w podsekcji odnoszącej się do 
doradzania instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź 
zaangażowaniu w inny sposób w przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do przesłanki wykluczenia określonej w art. 108 ust. 1 pkt 
6) Ustawy; 
- Sekcja D dotycząca krajowych podstaw wykluczenia w zakresie przestępstw, których 
dotyczy przesłanka ustawowa z art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. g) Ustawy i art. 108 ust. 1 pkt 
2 Ustawy, a mianowicie o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów 
wymienione w art. 270 – 277d Kodeksu karnego; o przestępstwa przeciwko obrotowi 
gospodarczemu wymienione w przepisach art. 296 – 307 Kodeksu karnego – z 
wyjątkiem art. 299 (pranie pieniędzy) oraz przesłanka ustawowa z art. 108 ust. 1 pkt 
4) Ustawy tj. prawomocne orzeczenie zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
(zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933), 
a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego); 
VI. część IV Sekcja C pkt 1b oświadczenia w postaci wykazu dostaw wykonanych, 
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w 
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okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w Rozdziale 6. 
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych 
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz ma dotyczyć dostaw, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku JEDZ 
potwierdza spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz ze swoim JEDZ także JEDZ podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby, uzupełniony w zakresie Części I i Części II Sekcja A i B 
Części III JEDZ, Części IV JEDZ – sekcja C pkt 1b i pkt 2 w takim zakresie w jakim 
Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania 
warunków udziału w Postępowaniu, Części VI JEDZ. 
 
2. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 
umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca składa odpis lub informację z 
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania. 

2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której 
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których 
mowa w pkt. 1). 

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie 
do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1); 

4) Dokumenty wymienione w pkt. 1)-3) osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1), 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów. 
3 Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawcy ci składają - 
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 
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4 Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania na 
podstawie art. 126 ust. 2 ustawy niezwłocznie po złożeniu wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postepowaniu, wezwie Wykonawcę, do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Wezwanie zostanie przekazane 
wykonawcy poprzez udostępniony przez Zamawiającego kanał elektronicznej 
komunikacji pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/  
Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w SWZ: 
a) koncesja niezbędna do świadczenia określonych usług w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z czasem ważności co najmniej przez 
cały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego 
zamówienia tj. na 2023 r. 
b) obowiązującej umowy z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na 
podstawie której Wykonawca może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich punktów poboru energii 
elektrycznej wskazanych przez Zmawiającego, z czasem ważności co najmniej przez 
cały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego 
zamówienia tj. na 2023 r.; 
c) oświadczenia wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie 
wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem – sprzedaż energii elektrycznej, za 
okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy –za ten okres; 
d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 
e) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.; 
f) dowodów określających czy dostawy wymienione w JEDZ dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 
3 miesięcy (liczonych wstecz   od   dnia,   w   którym   upływa   termin   składania   
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 
 
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych 
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz ma dotyczyć dostaw, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 
g) zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od żądania złożenia 
wykazu dostaw oraz wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia, gdyż podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego 
treść odpowiada zakresowi oświadczenia JEDZ. 
5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu: 
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
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a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 
– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Jednolitym 
europejskim dokumencie zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji, 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku polegania 
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tego podmiotu wg wymogów niniejszej specyfikacji. 
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
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, że będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu 
udostępniającego zasoby; 

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

c) 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, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 
8. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z 
innym wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postepowaniu, 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 samej grupy kapitałowej. 
9. Podmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 5 pkt. 1) i 2) podmiotów 
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udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzające, 
że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której 
mowa w ust. 5 pkt.1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr 
sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1). 
11. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1) powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 
12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 lub gdy dokumenty te nie odnoszą 
się do wszystkich przypadków, o których mowa w rozdziale VIII SWZ, zastępuje się 
je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Przepis ust. 11) stosuje się odpowiednio. 
13. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przepis ust. 10-12 stosuje się odpowiednio. 
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) dokumenty i oświadczenia wymagane w ust. 5 winien złożyć każdy 
Wykonawca. 

b) dokumenty i oświadczenia wymagane w ust. 13 winny być złożone 
wspólnie przez wykonawców. 

15. W zakresie nie uregulowanym w SWZ, zastosowanie mają 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. 
16. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa 
w ust. 4., aktualne na dzień ich złożenia. 
17. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich  złożenia. 
18. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym 
czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 
19. Jeżeli złożony przez Wykonawcę JEDZ, lub podmiotowe środki dowodowe budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który 
jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 
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20. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz 
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
21. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszej SWZ, pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych 
lub dokumentów. 
 
 
9.  FORMA I ZAWARTOŚĆ WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W 

POSTEPOWANIU, OFERTY 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, ofertę na przedmiot zamówienia. Za równoznaczne ze złożeniem 
więcej niż jednego wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, oferty przez 
tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot 
występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym 
Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, a także 
ofert, które nie obejmują wykonania całego przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertę 
oraz dokumenty, o których mowa w ust. 6 za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferta powinna być 
sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej opisanej w SWZ rozdział VI (podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną). 

5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien zawierać 
formularz wniosku według wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ (wersja 1 – 
Wniosek). Wniosek winien być wypełniony na Platformie 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ . 

6. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca 
winien złożyć: JEDZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (k rea t o r )  
oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w SWZ w formie wskazanej przez 
Zamawiającego 

7. Oferta powinna zawierać: 
a) formularz oferty, 
b) dokument potwierdzający wniesienie wadium, o ile ustanowiono wadium; 

8. Wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz 
z wnioskiem  o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, Ofertą informacje / 
dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy). 
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9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Oferta winna być sporządzona, 
w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 
10. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Oferta winna być podpisana 
przez Wykonawcę lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy Pzp 
pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
12. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o   
dopuszczenie   do udziału w postępowaniu, ofert, winien w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje, o których mowa w zdaniu 
poprzednim powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku wraz 
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane 
wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje jawne na podstawie Ustawy i innych przepisów. Zamawiający nie ujawni 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane 
oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W 
przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
swojego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty przetargowej. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu 
kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
14. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem 
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert 
zmienić lub wycofać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertę 
(załącznik/załączniki). W tym celu w zakładce „Załączniki” Wykonawca korzysta z 
polecenia „Usuń” po wybraniu odpowiedniego załącznika/ów. 
15.Wykonawca po upływie terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowania, ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonego 
wniosku, oferty (załączników). 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 148 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp ogranicza 
liczbę Wykonawców do pięciu, których wnioski zostaną zakwalifikowane do dalszego 
etapu postępowania. 
2. Kwalifikacja wykonawców odbywa się na podstawie kryteriów selekcji. Pod tym 
pojęciem należy rozumieć obiektywne i   niedyskryminacyjne   kryteria   stosowane   
przez   zamawiającego| w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu ograniczenia 

10.  KRYTERIA SELEKCJI 
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liczby wykonawców, niepodlegających wykluczeniu i spełniających warunki udziału w 
postępowaniu. 
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
będzie większa niż określona powyżej, zamawiający zaprosi do składania ofert 5 
Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, to jest tych, którzy 
otrzymali najwyższą ocenę spełnienia warunków  udziału w postępowaniu. 
4. Wnioski wykonawców spełniających warunek kwalifikacyjny zostaną 
uszeregowane przez Zamawiającego według łącznej ilości zrealizowanych 
zamówień/umów na sprzedaż energii elektrycznej o wielkości wolumenu minimum 2 
500 MWh dla zamawiających/kontrahentów posiadających obiekty infrastruktury 
krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu 
kryzysowym ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 261 ) – za każdą kolejną umowę/ kontrakt powyżej 
warunku minimalnego udziału w postępowaniu ( 6 umów) spełniająca powyższe 
warunki wykonawca otrzyma 1 pkt na podstawie informacji podanych w wykazie 
wykonanych dostaw stanowiący załącznik nr 9 do SWZ oraz dokumentów 
potwierdzających, że wymienione tam dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. Nie więcej niż 5 wykonawców, którzy otrzymają największą ilość punktów 
przyznanych na zasadach opisanych powyżej, otrzyma zaproszenie do składania ofert. 
5. O wynikach kwalifikacji do dalszego udziału w postępowaniu zamawiający 
zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
podanego w zaproszeniu do 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 zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w pkt. 2 wymaga złożenia 
przez Wykonawcę 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. 
  

 

1. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to 
rozumieć cenę w  rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 
informowaniu o cenach towarów i dostaw (tekst jednolity - Dz.U. 2019 r. poz. 178 z 
późn. zm.). 

11.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.  OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ 
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2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i podatek VAT (z 
zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 3. 
3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów  i dostaw, Zamawiający, dla celów zastosowania kryterium ceny 
lub kosztu, dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 
dostaw, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, winien 
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
dostawy, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich 
wartość bez kwoty podatku, oraz stawkę podatku od towarów i dostaw, która zgodnie 
z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. W związku z tym, w takim przypadku 
cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać 
podatku VAT, który Zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. 
4. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do 
dwóch miejsc po przecinku). 
5. Dla cen brutto należy zastosować zaokrąglenia do drugiego miejsca po 
przecinku, zgodnie z polskim system płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, 
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do 1 grosza. 
6. W Formularzu oferty należy podać cenę brutto oferty (z podatkiem VAT). W 
przypadku, o którym mowa w ust 3. podana przez wykonawcę cena jako „cena brutto” 
nie może zawierać podatku VAT obowiązującego w Polsce. 
7. Cena ofertowa stanowi wartość łączną całości zamówienia i obejmuje koszt 
wykonania dostaw opisanych SWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie 
koszty bezpośrednie i pośrednie (jeśli wchodzą w zakres zamówienia), w tym np.: cła 
i wszelkie opłaty, akcyzę,  koszty ubezpieczenia, a także wszelkie inne koszty 
dodatkowe, które należy ponieść w związku z realizacją niniejszego zamówienia. 
8. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty. 
Cenę oferty wylicza się w oparciu o wszystkie postanowienia zawarte w SWZ. 
9. Do oferty należy załączyć wypełnioną i podpisaną kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym Kalkulację cenową stanowiącą załącznik nr 1 do 
formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ). 
10. Cena oferty winna obejmować pełny zakres zamówienia określonego w części III 
SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia. W zaoferowanej jednostkowej cenie energii 
elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty   oraz opłaty   
związane z realizacją   przedmiotu zamówienia. W wyniku nieuwzględnienia 
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosić 
będzie skutki nieprawidłowo skalkulowanego składnika ceny jednostkowej. 
11. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.  
12. Oferty oceniane będą na podstawie kryterium: cena oferty brutto [C] – waga 
100%  
13. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium „cena oferty brutto” na 
podstawie ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez 
Wykonawcę w Formularzu Oferty.   
14. Ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „cena oferty brutto” 
zostanie wyliczona według wzoru:  
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                      Cn  
          C   =  -----   x 100 x 100%                                                      
                     Cob  
gdzie:  
C – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena oferty brutto”  
Cn – najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu  
Cob – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej  Maksymalnie w kryterium 
„Cena oferty brutto” oferta może uzyskać 100 punktów.  
 
15. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 
określonego w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 
największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 14 .   
16. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
17. Zamawiający informuje, że cena ofertowa będzie służyć wyłącznie do badania i 
oceny ofert. Wiążąca dla rozliczeń jest cena jednostkowa wynikająca z formularza 
ofertowego.  
18. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających 
ceny nie wyższe od pierwotnie oferowanych. 

 

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Oferty należy składać za 
pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: ezamowienia.gov.pl 
w sposób określony w SWZ. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie 
później niż do dnia 31 października 2022 r. do godz. 12:00 
2. Za datę i godzinę złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
oferty rozumie się datę i   godzinę   jej wpływu   na ezamowienia.gov.pl,  tj.   datę   
i godzinę   ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera 
Platformy. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, oferty po terminie podanym w SWZ, oferta zostanie 
odrzucona. 
3. Termin składania ofert oraz ich otwarcia zostaną podane w zaproszeniu do 
składania ofert. 
4. Otwarcie ofert rozpocznie się w na komputerze Zamawiającego po pobraniu 
udostępnionych przez Platformę plików złożonych przez Wykonawców. 
5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na Platformie 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Otwarcie ofert nie jest publiczne. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej, albo miejscach zamieszkania wykonawców, 
których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
8. Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym 

12.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA WNIOSKÓW O 
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU, OFERT 
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postępowaniu. 

 

1. Wykonawca zaproszony do składania ofert obowiązany jest do wniesienia 
wadium w kwocie 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100). 

UWAGA: Wadium wnoszą tylko wykonawcy zaproszeni do składania 
ofert. 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej 
lub w kilku z form, w zależności od wyboru wykonawcy, tj. w: 

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, 
b) w gwarancjach bankowych; 
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 
elektronicznej. Wadium należy dołączyć do oferty. 
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do oferty 
potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem, że wpłata 
dotyczy przedmiotowego postępowania. 
5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
6. Wadium : 
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 03 1130 1235 0031 5020 5620 
0001, a potwierdzenie dokonanego przelewu zaleca się dołączyć do oferty. Na 
przelewie winien znaleźć się opis:  

„Wadium w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej do obiektów Spółki 
Komunalnej „Dorzecze Białej” na 2023 rok”  

b) wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi poprzez zamieszczenie na 
Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego. 
7. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony, jeżeli: 
a) przed upływem terminu składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego 
zostanie uznany kwotą wadium (w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu); 
b) dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione poniżej i 
jego oryginał zostanie złożony zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 oraz ust. 6 pkt 
b przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wadium w formie innej niż 
pieniężna). 
8. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 

a) nazwę i dokładny adres gwaranta (poręczyciela), 
b) określenie nazwy postępowania, dla którego wystawiany jest dokument, 
c) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do nieodwołalnej i 

bezwarunkowej, na pierwsze żądanie, wypłaty beneficjentowi 
(Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej 

13.  WADIUM 



 
 

Strona 30 z 32  

 

wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia 
którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp, 

d) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłacenia pełnej kwoty 
wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od 
Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty, 

e) okres ważności wadium - który musi pokrywać się z terminem związania 
ofertą wskazanym 

w SWZ, 
f) wskazanie, że do rozstrzygania wszelkich sporów zastosowanie będzie 

miało prawo polskie, 
g) wskazanie, że wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego (Beneficjenta). 
 
9. Zamawiający zwraca wadium: 
a) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia 

jednej  z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy 

nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie 
upłynął termin do jego wniesienia. 

b) na wniosek Wykonawcy – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
dnia złożenia wniosku, Wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 
wniesienia. 

 
10. Złożenie przez Wykonawcę wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie 
stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy. 
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez 
złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.  
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 
wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta 
lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli (art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp): 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 
lub art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub 
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art. 106 ust. 1 Ustawy Pzp, JEDZ, innych dokumentów lub oświadczeń lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 
pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została 
wybrana. 

14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób 
nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu 
związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w 

ust. 9 pkt 2 lit. c) zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp. 
 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
a) 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, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
c) unieważnieniu postępowania, 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Informacje, o których mowa powyżej zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana prześle zamawiającemu propozycję 

umowy w celu podpisania umowy, zostanie ona zaakceptowana przez 
Zamawiającego w zakresie w jakim nie będzie ona sprzeczna z istotnymi 
postanowieniami umowy będącymi częścią SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać - przed 
zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
 

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w 
postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia 
środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich 
wniesienia określa Dział IX ustawy. 

14.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 
  

15 ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i SWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy. 

 
 

 
16.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w przedmiotowym postępowaniu.  
  
17.  FORMALNOŚCI KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY  
17.1 W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie 
wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
  
18.  UMOWA  
 

1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy zostały zawarte w załączniku nr 6 do SWZ 

 
 
21.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
Integralną część SWZ stanowią załączniki:  
1) Załącznik nr 1 – Wykaz PPE wraz z przypisaną taryfą i zużyciem 
2) Załącznik nr 2 – formularz cenowy  
3) Załącznik nr 3 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   
4) Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania JEDZ  
5) Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, 
6) Załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowy  
7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności informacji  
8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej  
9) Załącznik nr 9 – Wykaz dostaw 
10) Załącznik nr 10 – Oświadczenie RODO 
11) Załącznik nr 11 – Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa  
 
 
 
 

 
 


