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Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli

1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.
Nazwa Zamawiającego:
Adres Zamawiającego:
Kod Miejscowość:
Kraj:
Telefon:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
Polska
+ 48 15 842 – 34 – 11
www.mzk.stalowa-wola.pl
mzk@um.stalowawola.pl

zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej
Woli”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Godziny pracy Zamawiającego: wszystkie robocze dni tygodnia od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części
SIWZ „Pzp” (t.j. Dz . U z 2019 r., poz. 1843 ). Dokonując oceny ofert Zamawiający
przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ustawy – Prawo
zamówień publicznych (procedury odwróconej), zgodnie z którą dokona oceny ofert
pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów
oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej
Wykonawcy, tj. zbada oświadczenia wstępne, a następnie zażąda przedłożenia
dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025).

3. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
1) Część I – dostawa i zakup energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Zakładu
Komunalnego w Stalowej Woli wymienionych w „Tabeli nr 1 – wykaz obiektów dla
części I”.
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2) Część II - dostawa i zakup energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Zakładu
Komunalnego w Stalowej Woli wymienionych w „Tabeli nr 2 – wykaz obiektów dla
części II”
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, tzn. oferty
przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadach określonych w tym przepisie do
wysokości 40 % wartości umowy. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w
zakresie zamówienia podstawowego oraz na warunkach na jakich zostało udzielone
zamówienie podstawowe.
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
7. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium i zabezpieczenie
należytego wykonania umowy (przepisy zwalniające tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0.
art. 77 pkt 24)
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia.
Zamawiający
dopuszcza
powierzenie
wykonania
zamówienia
podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części
zamówienia, które zostanie powierzone podwykonawcy oraz firmy podwykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik do SIWZ czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom
i w jakim zakresie, z zastrzeżeniem, że brak wskazania zakresu będzie równoważne
z samodzielnym wykonaniem zamówienia.
10. Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy
Prawo zamówień publicznych.
11. Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
✓ „postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli;
✓ „specyfikacji” lub „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
✓ „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579);
✓ „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o
udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
✓ „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o..
✓ „JEDZ” – oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. (Dz.U. UE nr L3 z 6.1.2016 ) ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
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12. Miniportal
✓ W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
✓ Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
✓ Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu
miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
✓ Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
✓ Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej, w formacie danych: doc, .docx, pdf i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty
opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.
✓ Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
✓ Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów
elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
✓ Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz
stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
13. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień
tego regulaminu.
14. Po załączeniu oferty na ePuap pojawi się komunikat na dole formularza: podpisz i
wyślij lub wyślij bez podpisu. Podpisanie w tym miejscu profilem zaufanym bądź
podpisem kwalifikowanym NIE OZNACZA podpisania oferty. Oferta i dokumenty
wraz z nią składane muszą zostać najpierw podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (każdy
plik osobno), następnie skompresowane do formatu zip i zaszyfrowane aplikacją.
Podpisanie formularza wysyłkowego ePuap nie oznacza prawidłowego opatrzenia
oferty podpisem. Wykonawca może więc wysłać za pomocą: wyślij bez podpisu.
15. W wypadku, gdy Zamawiający użył w dokumentacji przetargowej nazw, o których
mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, należy te nazwy rozumieć jako przykładowe
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
użycie urządzeń, funkcjonalności równoważnych. Zamawiający uzna za równoważne
materiały, których zastosowanie nie spowoduje ograniczenia możliwości
i funkcjonalności urządzeń i sprzętu.
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16. W wypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30
ust., 1-3 ustawy Pzp, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z
art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań
równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest
w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu
do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
17. Wartości zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wspólny Słownik Zamówień:
Oznaczenie wg kodów CPV:
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – elektryczność
65310000-9 - przesył energii elektrycznej
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli umową kompleksową, tj. kompleksowa
dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do
obiektów, o których mowa w ust. 2.
Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)
oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn.
zm.), ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej ( Dz.U. z 2020 r., poz.
264 z późń. zm.), ustawie z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 43 z późn. zm.) ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz722), Taryfie dla energii elektrycznej
sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający posiada koncesję nr WEE/2301A/5735/W/DSW/2016/ŁPo w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE, ostatnia zmiana z dnia
19 września 2019 r., ważną do dnia 31 grudnia 2030 r. Koncesja została udzielona na
wytwarzanie energii elektrycznej przez Zamawiającego, natomiast energia elektryczna
zakupiona w ramach niniejszego zamówienia zostanie w całości przeznaczona na
potrzeby własne Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na
następujące części::
1) Część I – dostawa i zakup energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Zakładu
Komunalnego w Stalowej Woli wymienionych w „Tabeli nr 1 – wykaz obiektów
dla części I” w rozdziale IV SIWZ.
2) Część II - dostawa i zakup energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Zakładu
Komunalnego w Stalowej Woli wymienionych w „Tabeli nr 2 – wykaz obiektów
dla części II” w rozdziale IV SIWZ.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia
[MWh]:
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Tabela nr 1 – wykaz obiektów dla części I.
Lp.

Nazwa i adres obiektu

Szacunkowe
zapotrzebowanie MWh

Grupa
taryfowa

1

”Hydrofornia”
ul. Komunalna 1

B23

2

Stacja Uzdatniania Wody sekcja I
ul. Przemysłowa

zużycie całkowite:
S1-620
S2-380
S3-2250
zużycie całkowite:
S1-90
S2-70
S3-600
zużycie całkowite:
S1-130
S2- 80
S3-670
zużycie całkowite:
S1-120
S2-100
S3-560
Zużycie całkowite:
S1-100
S2-90
S3-500
Zużycie całkowite:
S1-47
S2-48
S3-540
zużycie całkowite:

Moc
umowna
w kW
350

B23

100

B23

100

780

B23

180

690

B23

180

635

B23

420

65

B21

120

zużycie całkowite:

35

B21

120

zużycie całkowite:
zużycie całkowite:

60
460

C21
C21

46
90

zużycie całkowite:

90

C21

200

C21

200

3

Stacja Uzdatniania Wody sekcja II
ul. Przemysłowa

4

Miejska Oczyszczalnia Ścieków
Sekcja I
ul. Działkowa

5

Miejska Oczyszczalnia Ścieków
Sekcja II
ul. Działkowa

6

Stacja Ładowania

7

Przepompownia Wód Deszczowych
ul. Składowa
Przepompownia Wód Deszczowych
ul. Ogrodowa
Składowisko Odpadów Komunalnych
Budynek handlowo-usługowy ul. Al.
Jana Pawła II 25A
Pantografowa stacja szybkiego
ładowania ul. Dąbrowskiego
Pantografowa stacja szybkiego
ładowania ul. Sosnowa
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
oś. Hutnik
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Energetyków przy Elektr.
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Energetyków przy „Unimet”
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Chmielna
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Lasowiaków

8
9
10
11
12
13

14

15

16

17

zużycie całkowite:

3250

760

880

80

zużycie całkowite:

68

C11

40

zużycie całkowite:

8

C11

19

zużycie całkowite:

2

C11

4

zużycie całkowite:

45

C11

25

zużycie całkowite:

3

C11

6
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18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

36

Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Kusocińskiego
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Sosnowa
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Topolowa/1
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Topolowa/2
Skrzynka pomiarowa
ul. Komunalna 1
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Makowa 12A
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Wiśniowieckiego
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Tuwima
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
oś. Zasanie
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Ogrodowa
Lokal użytkowy ul. Wolności 9

zużycie całkowite:

3

C11

5

zużycie całkowite:

2

C11

9

zużycie całkowite:

4

C11

9

zużycie całkowite:

6

C11

5

zużycie całkowite:

1

C11

25

zużycie całkowite:

10

C11

7

zużycie całkowite:

3

C11

9

Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Energetyków /2
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Przemysłowa
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Świerkowa /2
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. 1-go Sierpnia
Przepompownią Ścieków
Komunalnych
ul. Świerkowa /1
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Siedliska
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Przedwiośnie
Przepompownia Ścieków
Komunalnych
ul. Orzeszkowej

zużycie całkowite:

5

C11

9

zużycie całkowite:

4

C11

7

zużycie całkowite:

2

C11

9

zużycie całkowite:

4

C11

7

zużycie całkowite:

1

C11

6

zużycie całkowite:

12

C11

9

zużycie całkowite:

4

C11

5

zużycie całkowite:

22

C11

18

zużycie całkowite:

2

C11

5

zużycie całkowite:

1

C11

5

zużycie całkowite:

2

C11

5

zużycie całkowite:

3

C11

5

7

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli

37

Lokal użytkowy ul. Popiełuszki 23A

Zużycie całkowite:

1

C11

3

38

Obiekt GPZON ul. 1-go Sierpnia

zużycie całkowite:

25

C11

9

39

Wiata przystankowa

zużycie całkowite:

40

C11

8

40

Hala obsługowo-naprawcza z częścią
biurową ul. Komunalna 3

Zużycie całkowite:

70

C11

30

Tabela nr 2 – wykaz obiektów dla części II.
Lp.

Nazwa i adres obiektu

Szacunkowe
zapotrzebowanie MWh

Grupa
taryfowa

1
2

ZMBPOK ul. COP
Stacja trafo PST –Stare ujęcie wody
HSW
przy ul. COP
Pantografowa stacja szybkiego
ładowania przy ul. Eugeniusza
Kwiatkowskiego
StSG ul. Kwiatkowskiego 9 przyłącze nr 1

zużycie całkowite: 2000
zużycie całkowite: 720

B21
B21

Moc
umowna
w kW
550
90

zużycie całkowite: 120

C21

150

zużycie całkowite: 680

C21

140

5

StSG ul. Kwiatkowskiego 9 przyłącze nr 2

zużycie całkowite: 480

C21

80

6

Przepompownia P3 – przyłącze nr 2
ul. Grabskiego

zużycie całkowite: 1

C11

3

7

Przepompownia P2- przyłącze nr 3
ul. Grabskiego

zużycie całkowite: 38

C11

6

8

Przepompownia P1- przyłącze nr 4
ul. Grabskiego

zużycie całkowite: 50

C11

6

9

Budynek administracyjny przy ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 6
(poprzednio ul. Hutnicza 14)

zużycie całkowite: 25

C11

30

10

Tłocznia ścieków ul. COP-u

zużycie całkowite: 30

C11

10

3

4

UWAGA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do niniejszej
SIWZ: załącznik nr 4A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I oraz
załącznik nr 4B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej
dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w niniejszej Specyfikacji.
Wprowadzenie zmian bez zgody Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu
zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
5.1. Termin wymagany okres 24 miesięcy
5.2. Termin pożądany - sukcesywnie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022
roku. W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej termin pożądany może ulec
odpowiednio przesunięciu zachowując okres 24 miesięcy (Wzór umowy w takim
przypadku zostanie stosownie zmodyfikowany).

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone
w niniejszej SIWZ.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Lp.
1

Warunki udziału w postępowaniu
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że
posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki dla lokalizacji obiektów Zamawiającego wchodzących
w zakres przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części zamówienia, na
którą składana jest oferta;

2

posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem
sieci dystrybucyjnej lub posiadają aktualną podpisaną umowę z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych
energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia
energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących
Właścicielami sieci dystrybucyjnej;
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, warunek
może być spełniony przez nich łącznie lub przez jednego z nich.
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego
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warunku.
3

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA.
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy oraz
spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy.
7.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania; ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
7.4. 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 oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
7.5. Ocena spełnienia warunku dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o których
mowa powyżej zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą aktualnego na
dzień składania ofert JEDZ , oraz dodatkowo, w zakresie przesłanki, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp na podstawie oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.
ZAŁĄCZONE DO OFERTY – sporządzonej zgodnie z formularzem oferty
stanowiącej Załącznik nr 1A,1B,2A,2B do SIWZ
8.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert JEDZ ,
Informacje zawarte w JEDZ (Załącznik N 5 do SIWZ) będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów trzecich w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu składa także odrębne JEDZ odnoszące się
do każdego z podmiotów, na których Wykonawca polega. W takim przypadku JEDZ
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powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów
podmiotu trzeciego oraz powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia
podmiotu trzeciego.
W przypadku składania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, JEDZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia oraz warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie
tych warunków).
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny i podpisuje go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dokument JEDZ (oryginał dokumentu elektronicznego), opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, należy dołączyć do oferty a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP)
.
W części IV wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α”, nie wypełnia sekcji A-D w
niniejszej części.
8.2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot
Zamawiającego określonymi w SIWZ.
8.3.

zamówienia

zgodny

z

wymogami

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia
dotyczące tych podmiotów. (PROPOZYCJA TREŚCI ZOBOWIĄZANIA INNEGO
PODMIOTU do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia Załącznik Nr 6 A i B do SIWZ) – (oryginał
dokumentu elektronicznego), opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
należy dołączyć do oferty a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP)

Inne oświadczenia i dokumnty składane wraz z ofertą:
8.4. Ewentualne pełnomocnictwo:
- pełnomocnictwo upoważaniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udział w postępowaniu - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców
biorących wspólnie o udział w postępowaniu
Pełnomocnictwo musi być sporządzone w postaci oryginalnego dokumentu
elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/osoby uprawnione, w świetle dokumentów rejestracyjnych, do reprezentowania
Wykonawcy. Dopuszcza się pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej, w
formie oryginalnego aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii,
opatrzonego/opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
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W TERMINIE 3 DNI od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji oświadczenie składane przez wykonawców w zakresie grupy kapitałowej.

8.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
(PROPOZYCJA WZORU TREŚCI OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23
ustawy Pzp Załącznik 3 A i B do SIWZ) W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wymagane oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinny być złożone
przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w oryginale, w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zaleca się złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przy użyciu poczty
elektronicznej na adres e-mail podany w SIWZ.

SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NAJWYŻEJ OCENIONEGO:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
8.6.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-15, 21-22 oraz ust. 5 pkt 1
ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

8.6.1

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;

8.6.2

Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności.

8.6.3

Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8.6.4

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

tytułem

środka
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8.6.5

Dokumentów wymienionych w pkt 8.6.1-8.6.4 w odniesieniu do podmiotów, na których
zasobach Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy

8.7.

W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 6.2.1. SIWZ –
aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla lokalizacji
obiektów Zamawiającego wchodzących w
zakres przedmiotu zamówienia,
odpowiednio dla części zamówienia, na którą składana jest oferta;
aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w
przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej lub posiadają
aktualną podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na
świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym
znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców
nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej;

8.8.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, powyższy warunek
może być spełniony przez nich łącznie lub przez jednego z nich

8.9.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8.6 pkt 1 i 4
składa:

8.9.1
pkt 8.6.1 − informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
8.9.2 pkt 8.6.4− dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.10. Dokumenty, o których mowa w ust. 8.9, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 8.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis pkt 6 stosuje się.
8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w ust. 8.6.1, składa dokument, o którym mowa w
ust.8.9.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8.10 stosuje się.
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8.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
8.14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem
sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były
składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w JEDZ ww. dokumentów lub oświadczeń
wraz z adresami internetowymi. W przypadku gdy ww. oświadczenia lub dokumenty
nie będą dostępne w języku polskim, Zamawiający żąda przedstawienia przez
Wykonawcę tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
8.15. 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 oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
FORMA DOKUMENTÓW
8.16. Ofertę oraz dokument JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/osoby uprawnione, w świetle dokumentów rejestracyjnych, do
reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty składane są w postaci oryginalnego
dokumentu elektronicznego.
8.17. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy, składane są w
oryginale, w postaci elektronicznej, podpisanym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione, w dokumentach rejestracyjnych, do
reprezentowania Wykonawcy.
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8.18. Pełnomocnictwa, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, składane są w postaci oryginalnego dokumentu elektronicznego,
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby
uprawnione, w dokumentach rejestracyjnych, do reprezentowania Wykonawcy.
Dopuszcza się pełnomocnictwa sporządzone w postaci elektronicznej, w formie
oryginalnego
aktu
notarialnego
albo
notarialnie
potwierdzonej
kopii,
opatrzonego/opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
Treść i forma pełnomocnictw muszą być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszej
SIWZ.
8.19. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia i pełnomocnictwa
składane są w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisanym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
8.20. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub inne dokumenty
składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci
dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną
kopię posiadanego dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
8.21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu następuje
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
8.22. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
8.23. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.24. Ofertę wraz z oświadczeniem JEDZ i innymi dokumentami składanymi wraz z ofertą
przekazuje się Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu.
8.25. Zamawiający zaleca przekazywanie dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, składanych na wezwanie
Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w SIWZ.
8.26. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. (Dz. U. z 2018
r. poz. 1991 z późn. zm.) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.
1993) zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
8.27. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8.28. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego
pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego.
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8.29. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do
niniejszego Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści
oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA
ZASOBACH
INNYCH
PODMIOTÓW,
NA
ZASADACH
OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP.
9.1.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy 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 innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy
dokument.

9.2.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów trzecich w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa także odrębne
JEDZ odnoszące się do każdego z podmiotów, na których Wykonawca polega. W
takim przypadku JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim
Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego oraz powinien dotyczyć także
weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego.
9.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6 SIWZ.
9.6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów,
które określają w szczególności:
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1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o
których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH
POWIERZYĆ
WYKONANIE
CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM
10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców.
10.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, a nie polega na ich potencjale nie składa JEDZ dla tych
podwykonawców.

11. INFORMACJA
DLA
WYKONAWCÓW
WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty te
występujące wspólnie, zwane są dalej: „konsorcjami”). Wszystkie podmioty składające
wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
11.2. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie musi wykazać, iż nie
podlega wykluczeniu z postępowania. JEDZ winien być złożony przez każdego
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
11.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie najwyżej oceniona, wymóg złożenia
oświadczenia i dokumentów, o których mowa w ust. 8.1,8.5 i 8.6 dotyczy każdego
z podmiotów. Pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć odrębnie lub wspólnie,
dokumenty te będą rozpatrywane łącznie. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego
Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
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o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego
Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.4. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub
dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności:
wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego
pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający
ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte
w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty)
zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą.
Spółka cywilna załącza pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika
pełnomocnictwo - umowę spółki cywilnej lub uchwałę.
11.5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem.
11.6. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy
w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub
od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum;
11.7. W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj. kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej
lub zawodowej oraz znajdowania się w zakresie wymagań określonych w SIWZ oferty
składane przez Wykonawców składających ofertę wspólną zostaną ocenione pod kątem
łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie
wykonawców na podstawie złożonych przez nich dokumentów.
11.8. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na
Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika
tych Wykonawców.
11.9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
11.10. Jeżeli zostanie wybrana oferta konsorcjum, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.

12. INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
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12.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID
postępowania), przy czym składanie ofert może nastąpić wyłącznie przy użyciu
miniPortalu.
12.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email mzk@um.stalowawola.pl lub bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl
12.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
12.4. Informacje dotyczące komunikacji przy użyciu miniPortalu podane są w Rozdział 2
pkt 12 niniejszej SIWZ.
12.5. Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków
zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez
Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.
12.6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu e-mail, każda ze
Stron, na żądanie drugiej Strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed
upływem wymaganego terminu.
12.8. Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
12.9. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.8.
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12.10. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie
internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
12.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
12.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej.
12.13. Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków
zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez
Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.
12.14. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się
z Wykonawcami są:
Główny specjalista ds. zamówień publicznych Ewa Gil, tel.+48 15 842 - 34 – 11,
e-mail: egil@mzk.stalowa-wola.pl,
2) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą
elektroniczną jest:
Asystent Zarządu Brygida Koszycka , tel. +48 15 842 - 34 - 11 e-mail:
mzk@um.stalowawola.pl. lub bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl
12.15. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela
telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium (przepisy zwalniające z
obowiązku tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0. art. 77 pkt 24)

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
14.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
15.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej, w formacie danych: pdf, doc, .docx i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty
opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w
oryginale.
15.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający dopuszcza możliwość
użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami własnymi lub nie
posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku polskim.
15.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) za
pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
15.4. Oferta musi być złożona w oryginale.
15.5. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty
wymagane postanowieniami Specyfikacji – w formie określonej w Specyfikacji.
15.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert
niezależnie od wyniku postępowania.
15.7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej
liczby ofert, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy.
15.8. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortalu.
15.9. Ofertę, po zaszyfrowaniu, składa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal.
15.10. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny
dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
15.11. Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego.
15.12. Złożenie oferty wraz z załącznikami na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi
jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
15.13. Inne dokumenty opisane w SIWZ, wymagane do złożenia wraz z ofertą, w tym
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz pełnomocnictwa, należy
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
15.14. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Jednocześnie wykonawca
obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wskazane zastrzeżenie nie jest objęte tajemnicą.
15.15. W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca
może zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.
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Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej
na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
16.1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy
złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia
8.10.2020 r. do godz. 10:00. W korespondencji należy podać numer postępowania.
16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 8.10.2020 r. o godz. 11:00, Otwarcie ofert następuje
poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
16.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez transmisję online .
16.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16.5. Otwarcie ofert następuje przy użyciu aplikacji do odszyfrowania ofert, dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest za pomocą klucza prywatnego.
16.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności oraz
innych kryteriów zawartych w ofertach.
16.7. Do chwili ogłoszenia wyników postępowania, Zamawiający nie będzie podawał do
wiadomości Wykonawców oraz osób niezwiązanych z postępowaniem żadnych
informacji wynikających z analizy ofert.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
17.1. Cenę należy wyliczyć w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2A do SIWZ
(dla części I zamówienia) lub Załącznik nr 2B do SIWZ (dla części II zamówienia), a
następnie tak obliczoną cenę wpisać odpowiednio do formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 1 A do SIWZ (dla Części I zamówienia) lub Załącznik nr 1
A do SIWZ (dla Części II zamówienia).
17.2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Wszelkie przyszłe
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
17.3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty
jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.
17.4. Cena oferty winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i
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podatków (w tym podatku VAT) z wyłączeniem podatku akcyzowego, wg.
odpowiadających jej składników cenowych.
17.5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności Umowy i nie
będzie podlegała zmianom (waloryzacji). Zmiany ceny przedmiotu zamówienia w
okresie realizacji umowy następować będą wyłącznie w oparciu o zmianę taryfy
Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z decyzja Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. O zmianach taryfy oraz o dniu wejścia w życie tych zmian, Wykonawca
poinformuje Zamawiającego, w sposób określony przepisami prawa.
17.6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu zrealizowania
przez Wykonawcę mniejszej ilości i zakresu dostaw energii niż tych wymienionych w
formularzu ofertowym i osiągnięcia faktycznego wynagrodzenia niższego niż to, które
stanowi cenę sumaryczną oferty z formularza ofertowego.
17.7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
17.8. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
17.9. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto obejmującą należny podatek VAT
(zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2020 r. poz106, 568, 1068, 1106). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT,
zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy
do Wykonawcy.
17.10. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia.
17.11. Cena brutto oferty musi być wyższa niż 0 zł, wyrażona w złotych polskich (PLN)
cyfrowo i słownie, i określona z dokładnością do 1 grosza (tj. do dwóch miejsc po
przecinku) w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz. U. poz. 915). . Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy
czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się
do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania
oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 68, poz. 360).
17.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
17.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
17.14. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
17.15. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
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wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 17.9, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 17.9.
17.16. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
1)

17.17. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość
wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, o których mowa w ust. 2.
18.2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr
1

Nazwa kryterium
Cena

Waga
100 %

Punkty przyznawane za podane w pkt 18.2 kryteria będą liczone według następującego
wzoru:
Nr kryterium
1

Wzór
Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

18.3. Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę
oferty – najwyższą sumę punktów. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty
najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z niższą ceną.
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18.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
18.5. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18.6. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
19.2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, na stronie
internetowej: http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/
19.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
19.4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
19.5. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
19.6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane
w inny sposób.
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19.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w pkt 19.6., jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta .
19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA
UMOWY
W
SPRAWIE
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na
zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
20.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
20.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1
i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi
Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE
DO
TREŚCI
ZAWIERANEJ
UMOWY
W
SPRAWIE
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO,
OGÓLNE
WARUNKI UMOWY.
21.1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę wg. wzorów umów
kompleksowych powszechnie stosowanych przez dostawców energii elektrycznej i
podmioty świadczące usługi dystrybucji.
21.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące zapisów umowy będą rozpatrywane jak dla
całej SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
21.3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z
siedzibą w Stalowej Woli.
21.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki
kompleksowej.

do umowy
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21.5. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na
warunkach określonych w ustawie 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy i innych
ogólnie obowiązujących przepisach prawa, Taryfie dla energii elektrycznej
sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej.
21.6. Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie zgodnie z aktualną Taryfą
obowiązującą dla przedmiotu zmówienia Wykonawcy na podstawie wskazań
liczników wg. opowiadających składników cenowych przedstawionych w załączniku
cenowym Wykonawcy, stanowiących załączniki do umowy.
21.7. Dopuszcza się możliwość zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian cen
jednostkowych energii elektrycznej i stawek za świadczenie usług dystrybucji
wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
21.8. Rozliczenie za sprzedaną energię elektryczną i usługę dystrybucji odbywać się będzie
na podstawie faktycznego zużycia energii wg. wskazań układu pomiaroworozliczeniowego w obiektach/budynkach w SIWZ w okresie rozliczeniowym.
21.9. Faktury za energię elektryczną w okresach rozliczeniowych należy wysyłać na adres:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, Polska
– stosownie do wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w poszczególnych
obiektach/budynkach.
21.10. W zakresie sprzedaży energii elektrycznej umowa powinna zawierać:
1) moc umowną oraz warunki wprowadzenia jej zmian,
2) grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunki
wprowadzenia zmian w grupie taryfowej.
21.11. W zakresie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej umowa powinna
zawierać:
moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian,
miejsce dostarczania energii,
standardy jakościowe,
warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczenia energii,
grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunki
wprowadzania zmian w grupie taryfowej,
6) parametry techniczne energii oraz wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych
parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
21.12. Ponadto umowa musi zawierać:
1)
2)
3)
4)
5)

1) okres obowiązywania umowy zgodny z SIWZ,
2) zasady odpowiedzialności stron z tytułu niedotrzymania warunków umowy,
3) warunki rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez strony.
21.13. Umowa winna zawierać zapisy:
1) Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację
istotnych warunków zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego
postanowienia i zobowiązania Wykonawcy,
2) Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia, oferta
Wykonawcy, w tym formularz cenowy Wykonawcy stanowią integralną część
niniejszej umowy i stanowią załączniki do niej.
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3) W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy a zapisami SIWZ,
pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.
21.14. Umowa może być rozwiązana:
1) Przez Wykonawcę za uprzednim jednomiesięcznym pisemnym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku niewykonywania lub
nienależytego wykonywania umowy przez zamawiającego lub w terminach i z
przyczyn określonych przepisami prawa.
2) Przez Zamawiającego za uprzednim jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec miesiąca w przypadku niewykonywania lub nienależytego
wykonywania umowy przez Wykonawcę lub w terminach i z przyczyn określonych
przepisami prawa,
3) W każdym czasie za porozumieniem stron.
21.15. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy
zachodzi co najmniej jedna z następujących okolicznościach:
1) Zmiany cen jednostkowych za świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku
zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzanej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
2) Zmiany grupy taryfowej.
3) Zmiany mocy umownej.
4) Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, tj. zmiany prognozowanej wielkości zużycia
energii elektrycznej, wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości
miejsc dostarczania energii elektrycznej (przyłączy, punktów poboru), konieczności
dostaw i przesyłu energii do innych obiektów niewskazanych w SIWZ lub w sytuacji
konieczności zwiększenia dostaw wraz z przesyłem energii do obiektu w związku z
dokonaną rozbudową, przebudową obiektu, itp.
5) Zmiany ceny za dystrybucję energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora
Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z
zastrzeżeniem obowiązywania w całym okresie obowiązywania umowy podanej w
ofercie Wykonawcy wielkości 100 % ceny taryfowej zastosowanej do obliczenia ceny
przesyłu energii. Zmiana cen dokonana przez odpowiedni organ (dostawy i przesyłu)
nie wymaga zmiany umowy.
6) Zaprzestania dostaw i przesyłu energii do jednego lub kilku obiektów wskazanych w
SIWZ ze względu np. na wyłączenie obiektu z eksploatacji lub jego sprzedaż.
7) Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w
obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy.
8) W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z
koniecznością poniesienia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający
zobowiązany będzie do ich uiszczenia.
9) Zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego jak i
Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych ,które w umowie
mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego, itp.).
10) Nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie stawki podatku od towarów i usług oraz
stawki podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu umowy prowadząca do zmiany
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, a także zmiana ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo
Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub
certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną
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zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od
dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
21.16. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach z zachowaniem formy
pisemnej, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w pkt 21.
15 ppkt 10)
21.17. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak
i Zamawiający.
21.18. Od Wykonawcy wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań
wynikających z umowy.

22. POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
22.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
22.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
22.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
22.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
22.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
22.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
22.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
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przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

23. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO
ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU
ZWIĄZANYM
Z
POSTĘPOWANIEM
O
UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z
o.o.; ul. Komunalna 1; 37-450 Stalowa Wola;
▪ Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mzk.stalowa-wola.pl.;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
▪ Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
▪ Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
− ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
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niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
− *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

24. POZOSTAŁE INFORMACJE.
24.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu
kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz . U z 2019 r., poz. 1843) oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr

Nazwa załącznika

1

Załącznik nr 1A – Formularz ofertowy dla Części I zamówienia.

2

Załącznik nr 1B – Formularz ofertowy dla Części II zamówienia.

3

Załącznik nr 2A – Formularz cenowy dla Części I zamówienia.

4

6

Załącznik nr 2B – Formularz cenowy dla Części II zamówienia.
Załącznik nr 3 A i B Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24
Załącznik nr 4A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I.

7

Załącznik nr 4B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II.

8

Załącznik nr 5 JEDZ
Załącznik nr 6 A i B PROPOZYCJA TREŚCI ZOBOWIĄZANIA INNEGO
PODMIOTU

5

9
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