
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 1  

37-450 Stalowa Wola 

 

 

 

Znak sprawy: ZP.271.Pzp.13.2022  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej (SWZ) 

 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego  

Sp. z o.o. w Stalowej Woli 
 
 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), 
zwanej dalej ”ustawą Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa 
zamówienia jest wyższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. 
 
 
 

Specyfikację warunków 
zamówienia  
wraz z załącznikami 
zatwierdzono w dniu: 
10.11.2022 r. 
 
 
 
 



SWZ 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego  

Sp. z o.o. w Stalowej Woli 

 

 

 Strona: 2/37 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa zamawiającego:      Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

Adres zamawiającego:       ul. Komunalna 1 

Kod Miejscowość:        37-450 Stalowa Wola 

Kraj:                              Polska 

Telefon:                              + 48 15 842-34-11 

Adres strony internetowej:          www.mzk.stalowa-wola.pl 

Adres poczty elektronicznej:       sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl 

 

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy). 

II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie z Wykonawcami przy użyciu 

miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych 

mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć 

stronę http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/. 

3. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie http://bip.mzk.stalowa-

wola.pl/. 

4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami.  

III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

1. Numer referencyjny postępowania : ZP.271.Pzp.13.2022 

2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 - 139 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp. 

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 

zm.). 

3. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 

4. Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w ustawie Pzp. 

5. Postępowanie prowadzone jest pisemnie w języku polskim.  

V. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Wymagania określone w art. 95 Pzp.    

Przedmiot zamówienia nie obejmuje czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).  

mailto:sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
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3. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 

ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442).  

7. Zamawiający przewiduje opcję. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem art. 261 ustawy 

Pzp. 

9.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

10.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

11.  Zamawiający nie przeprowadzał wstępnych konsultacji rynkowych przed wszczęciem 

postępowania.  

12.  Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych. 

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

14. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

15. Zamawiający nie przewiduje wznowień. 

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu 

Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli, tj. kompleksowa dostawa energii elektrycznej  

w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do obiektów Zamawiającego. 

Wspólny Słownik Zamówień:  

09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09310000-5 – elektryczność 

65310000-9 - przesył energii elektrycznej 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli, 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. 2016 poz. 831 
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.), 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. 
Energia elektryczna zakupiona w ramach niniejszego zamówienia zostanie w całości 
przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego. 
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość 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 VI SWZ.  

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 VI SWZ. 

 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia  
[MWh] zawiera: 
 
Załącznik nr 3A do SWZ - Tabela nr 1 – wykaz obiektów dla części I. 
 
Załącznik nr 3B do SWZ - Tabela nr 2 – wykaz obiektów dla części II. 

 

UWAGA: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do niniejszej 
SWZ: załącznik nr 4A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I oraz 
załącznik nr 4B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II. 

2. Prawo opcji (art. 441 ust. 1 ustawy Pzp): Zamawiający przewiduje opcję. 

a) Zastosowanie przez Zamawiającego z prawa opcji związane jest z przewidywanym przez 
Zamawiającego zwiększeniem punktów poboru energii, zużyciem energii elektrycznej na 
poziomie wyższym niż założony w tabeli zamówienia podstawowego. 
 
Opcją objęte zostają punkty wyspecyfikowane na czerwono w tabeli: 

- Tabela nr 1 – wykaz obiektów dla części I, nr 580. 

 

b) Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji 
zamówienia w ramach prawa opcji stosownie do jej zakresu. 
 

c) Uruchomienie opcji przez Zamawiającego może nastąpić jednocześnie w całości lub 
sukcesywnie w okresie trwania umowy. Istnieje możliwość uruchomienia opcji dostawy 
energii elektrycznej na potrzeby poszerzone Zamawiającego już od terminu zawarcia 
umowy  w przypadku zaistnienia takiej konieczności, po zawarciu stosownego aneksu. 
 

d) O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później 
niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. Zamawiający nie wymaga uruchomienia opcji 
aneksem do umowy lecz dopuszcza taką możliwość. 
 

e) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego  
w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.  

 

3. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 

Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej według cen 

określonych w umowie.  

Lp. Opis obiektu Okoliczności uruchomienia opcji 

580 
Węzeł cieplny 

ul. Orzeszkowej 9A bud 5 
W przypadku wybudowania i oddania do 

użytkowania nowego węzła cieplnego  
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4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów poboru wymienionych w Załączniku do 

umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi oraz  

w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. O rezygnacji z punktów odbioru oraz  

o zamknięciu lub likwidacji obiektu Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zmiana 

ta nie wymaga aneksu do umowy. Nie wymaga również aneksu do umowy zmiana mocy 

umownej w przypadkach określonych w zdaniu pierwszym i drugim.  

5. Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa  

w Załączniku do umowy, (w ramach tych samych grup taryfowych) poprzez zawarcie 

stosownego aneksu do umowy. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się 

odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tych samych cen 

jednostkowych i tej samej stawki rozliczeniowej. 

Dodanie nowego punktu poboru energii elektrycznej do umowy sprzedaży może nastąpić po 

zawarciu umowy dystrybucyjnej dla tego PPE oraz po pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy. Zamawiający może dokonać zmianę taryfy oraz zwiększyć 

moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie 

zamówienia grup taryfowych i po dokonaniu powyższych zmian u Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. 

 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców ma 

prawo złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Wszelkie zapisy SWZ 

odnoszą się analogicznie do części zamówienia i do ofert częściowych. Zamawiający 

nie wprowadza ograniczenia w ilości części, na które zamówienie może być udzielone 

temu samemu Wykonawcy. Części określone są jako: 

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 VI (Załącznik nr 3A) SWZ.  

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 VI (Załącznik nr 3B) SWZ. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

odbiorców zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, tj. w szczególności 

w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii 

dla Zamawiającego, na jego wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty - zgodnie                           

z zasadami określonymi w § 42 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r.                      

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 2500 ze zm.) lub w każdym później wydanym 

akcie prawnym, dotyczącym jakościowych standardów obsługi.  

8. 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. 

VII. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 

14  dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 
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2. Zamawiający zaleca, aby w przypadku zwrócenia się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, 

pytania przesłać w wersji elektronicznej również w formie umożliwiającej edycję treści tego 

dokumentu. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 1, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 1. 

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 

w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na wskazanej 

stronie internetowej. 

VIII. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

Nie dotyczy 

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wymagany: okres 12 miesięcy. 

2. Termin pożądany - sukcesywnie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 

roku. W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej termin pożądany może ulec 

odpowiednio przesunięciu zachowując okres 12 miesięcy (Wzór umowy w takim 

przypadku zostanie stosownie zmodyfikowany). Istnieje możliwość uruchomienia opcji 

dostawy energii elektrycznej na potrzeby poszerzone Zamawiającego już od terminu 

zawarcia umowy  w przypadku zaistnienia takiej konieczności, po zawarciu stosownego 

aneksu. 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, wobec 

których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, 

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3)  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne: 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835), zwanej 

dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach” z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 
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podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona  

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., 

o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na 

podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających  

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych 

lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także 

zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 

2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. 

b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) 

dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów  

z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 

ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym 

podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się  

w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na 

nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

4. Zgodnie z przepisem art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp - z postępowania  

     o udzielenie zamówienia Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę: 

1) pkt 5, tj. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,  

co podważa jego uczciwość w szczególności gdy Wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosowanych dowodów; 

2) pkt 7, tj. który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 

nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające 

z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 
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doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

3) pkt 8, tj. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

4) pkt 10, tj. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 lub 7 ustawy Pzp, Zamawiający 

może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty 

nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 (jeżeli dotyczy) ww. ustawy, jest 

wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp). 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 

i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7, 8, 10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 

łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawiania 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. 

7 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, 

o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

Zamawiający wyklucza Wykonawcę (art. 110 ust. 3 ustawy Pzp). 

8 Zgodnie z przepisem art. 111 ustawy Pzp, wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy Pzp, na 

okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 
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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 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h 

ustawy jw., 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 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, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 

ustawy Pzp, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, na okres 2 lat od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia: 

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, na okres roku od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia: 

7)  w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą 

wykluczenia. 

9    Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, 

z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

10 Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

11 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający 

zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

XI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału 

w postępowaniu: 

 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. 
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2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  wykażą, 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; 

 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 złożenie oświadczenia o posiadaniu Generalnej 
Umowy Dystrybucyjnej, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
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. 

3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. 

4 Zdolność techniczna lub zawodowa 

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. 

 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na 

zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie 

zamówienia: 

1) Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają 

poszczególni Wykonawcy Załącznik Nr 8 do SWZ. 

2) Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej 

lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże doświadczenie 

w pełnym zakresie określonym w warunku. Zamawiający nie dopuszcza sumowania 

doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla 

potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający nie 

dopuszcza sumowania części wymaganego doświadczenia jednego Wykonawcy 

z częścią wymaganego doświadczenia drugiego Wykonawcy w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na potwierdzenie spełniania ww. 

warunku udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 
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2) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu/oświadczenia na potwierdzenie 

warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie 

niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli dniem publikacji 

ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty 

Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia 

roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 

przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH PODMIOTÓW 
TRZECICH 

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

zobowiązany jest: 

1) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 

dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określać 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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także 

zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy niniejszej SWZ. 
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4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zajdą 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. 

5. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach wskazanych w art. 118 - 123 ustawy Pzp. 

XIII. PODWYKONAWCY (ART. 462) 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający nie korzysta z przewidzianego w art. 121 ustawy Pzp uprawnienia i nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

dotyczących dostaw, 

przez:  

- poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 

60 ustawy Pzp):  

- Wykonawcę (art. 121 ustawy Pzp). 

3. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, 

jeżeli są już znani. 

4. Brak wskazania w Formularzu Ofertowym zamiaru powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom będzie uznany jako deklaracja samodzielnej realizacji 

zamówienia. 

5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 

w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. 

Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach 

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

a nie polega na ich potencjale nie składa JEDZ dla tych podwykonawców. 

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust.1). 

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2). 

5. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności 

wskazanie: 

1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 

3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania. 
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6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za realizację umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (jeśli Zamawiający żąda takiego zabezpieczenia) (art. 445). 

7. Spółkę cywilną należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

8. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu (art. 117). 

9. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest spełniony, jeżeli co 

najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje 

roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 

117). 

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117). 

11. W przypadku, o którym mowa w pkt 9 i 10 powyżej , Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117). 

12. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o braku przynależności do tej samej Grupy kapitałowej 

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

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściowa, albo oświadczenie 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy sporządzić 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ (jeśli dotyczy). 

13. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób, niż 

w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców (art. 58 ust. 4). 

14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań 

dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi/ prac związanych z rozmieszczeniem 

i instalacją w ramach zamówienia na dostawy (art. 60). 

15. Od chwili złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem składającym 

ofertę w imieniu Wykonawców występujących wspólnie, a w przypadku ustanowienia kilku 

pełnomocników - z jednym pełnomocnikiem, dowolnie wybranym przez Zamawiającego, 

chyba że w ofercie Wykonawca wyraźnie zastrzegł, któremu spośród pełnomocników winna 

być przesyłana korespondencja. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

kierowania korespondencji bezpośrednio do każdego z wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

XV. INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT-  SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Ocena złożonych ofert odbędzie się wyłącznie na podstawie wymaganych w treści SWZ 

oświadczeń i dokumentów. 
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2. Zamawiający w myśl art. 139 ustawy Pzp przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, tj. 

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. Jeżeli wobec Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 powyżej zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych 

środków dowodowych lub oświadczenia JEDZ, potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonuje ponownego 

badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, w odniesieniu do ofert 

Wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

XVI. OŚWIADCZENIE JEDZ 

1. Wykonawca, w myśli art. 126 ust. 2  składa wraz z ofertą oświadczenia w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej jako „JEDZ", o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ)  

(art. 139 ust.2).  

2. Wykonawca może ograniczyć się wyłącznie do wypełnienia sekcji ALFA. 

3. JEDZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez 

dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone 

w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1173). 

4. JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej, w jednym z formatów plików wskazanych 

w Rozdziale XXI pkt 4. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa 

każdy z Wykonawców. Oświadczenia JEDZ Wykonawców potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

6. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca 

przedstawia wraz z JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

7. Zamawiający nie wymaga składania JEDZ od podwykonawców, nie będących podmiotami 

udostępniającymi zasoby Wykonawcy. 

8. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 
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XVII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Zamawiający w myśl art. 126 ust. 2 wraz z ofertą żąda dokumentów aktualnych na dzień 

złożenia: 

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 

w SWZ: 

- 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; 

- 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 złożenie 

oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej, zawartej  

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 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. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych 

wspólnie z innymi Wykonawcami, dokument, o którym mowa powyżej, dotyczy 

dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,  

a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 

bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 

1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia 

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 (Propozycja wzoru treści 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej załącznik Nr 6 do SWZ); 

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

ca) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

cb) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

cc) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
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cd) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

ce)  art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 ustawy - Załącznik Nr 9 do SWZ 

2. PODMIOTY ZAGRANICZNE 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 1.2.a i c, składa 

dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 4 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 

(Dz. U. poz. 2415). 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w niniejszym rozdziale pkt 1.2. lit. a) 

- 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 pkt 1.2. lit. a) powyżej; 

2) Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w pkt 2, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 2 powyżej, lub gdy dokumenty te 

nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 

ustawy Pzp, 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. Punkt 2.3. stosuje 

się. 

3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Dokumenty wymienione powyżej w niniejszym rozdziale pkt 1.2.a - d, każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa w swoim imieniu. 

4. PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY WYKONAWCY 
Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który korzysta z zasobów innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w niniejszym rozdziale pkt 1.2.a, c  i d 

(z wyłączeniem grupy kapitałowej). 

5. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), o ile Wykonawca 

wskaże w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. 
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Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu, lub są będą one niekompletne lub będą zawierały błędy, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie 

lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 

lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

8. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. 

XVIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
INFORMACJE WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu: 

1) miniPortalu pod adresem: http://miniportal.uzp.gov.pl/ 

2) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /mzkstwola/SkrytkaESP, 
znajdującej się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

3) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl lub 
bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl 

4) strony właściwej dla danego postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej 
Zamawiającego http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/ 

2. 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. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w: 

1) na miniPortalu: w Instrukcji użytkownika znajdującej się pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

2) Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany lub wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Maksymalny 

rozmiar maila (razem z załącznikami) nie może przekraczać 100 MB. 

mailto:sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl


SWZ 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego  

Sp. z o.o. w Stalowej Woli 

 

 

 Strona: 19/37 

5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się: numerem ogłoszenia (TED) lub numerem postępowania 

podanym na stronie tytułowej SWZ. 

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

użyciu środków komunikacji elektronicznej 

7. Osobami ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

• Ewa Gil, tel. 15 842-34-11 wew. 350,e-mail: egil@mzk.stalowa-wola.pl , 

• Joanna Surma, tel. +48 15 842 – 33 – 41 lub tel. +48 15 844 – 02 –74 wew. 27,  

e-mail: jsurma@mzk.stalowa-wola.pl. 

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: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl lub bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl    

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

W danym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane. 

XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 02.12.2022 r. jednak nie dłużej niż 90 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą 

jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą, Zamawiający odrzuci jego ofertę. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7 Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 

zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim. 

3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ. 

mailto:sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
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4. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy 

Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 

elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych formatach danych, w szczególności 

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem).  

Zamawiający określił dopuszczalne formaty danych z katalogu formatów wskazanych 

w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla  rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych.   

Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu 

haseł i bez szyfrowania wewnętrznych plików). 

Wykonawca może również przekazać dokument elektroniczny w formacie poddającym dane 

kompresji. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

12 Ofertę przygotowaną zgodnie z opisem w ust. 4, Wykonawca składa za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie 

https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu 

w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie oferty. System miniPortal 

automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Do 

zaszyfrowania można wybrać cały folder bądź kilka poszczególnych plików. Szyfrując cały 

folder musi być on skompresowany do archiwum (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania 

wewnętrznych plików). Po kliknięciu „zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik” zostanie on 

zapisany na komputerze użytkownika. Zaszyfrowane pliki, bez wcześniejszego tworzenia 

archiwum, będą miały format .zip. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Formularz wypełnia się na stronie: 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania: 

Identyfikator postępowania, numer ogłoszenia lub nr referencyjny, który jest dostępny na 

miniPortalu. Następnie użytkownik załącza zaszyfrowany plik. 

Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania 

oferty na „ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer 

należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania lub zmiany 

oferty.  

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany  

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

7. Sposób złożenia, zmiany lub wycofania oferty został opisany w Instrukcji Użytkownika na 

miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone we wskazanej powyżej 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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Instrukcji Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać 

postanowień tej Instrukcji. 

8. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adres 

email, przez które będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku np. „Tajemnica przedsiębiorstwa" 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 

archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 

w trakcie niniejszego postępowania są jawne, bez zastrzeżeń. 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji tj: informacje mają charakter techniczny, technologiczny, 

organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą, oraz jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  

Zaleca się, aby wykazanie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań 

w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 

ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji przekazywanych po 

otwarciu ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp lub które są jawne na mocy 

odrębnych przepisów.  

10.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Gdy umocowanie nie wynika  

z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy i podpisania oferty w jego imieniu wystawione na reprezentanta 

Wykonawcy przez osoby do tego umocowane. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może dokonać również notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - 
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Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

12. OFERTA WSPÓLNA: 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy 

występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp 

zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako Pełnomocnik.  

Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, 

tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

Punkt 11 powyżej stosuje się. 

Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale XIV SWZ, 

a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie 

Zamawiającego, określa rozdział XVII pkt 3 SWZ 

 

13. OFERTA SKŁADA SIĘ (wszystkie poniższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą, 

zgodnie z art. 126 ust.2 ustawy Pzp): 

1. Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2A do SWZ (dla części I zamówienia) lub 

Załącznik nr 2B do SWZ (dla części II zamówienia) następnie tak obliczoną cenę należy 

wpisać odpowiednio do Formularza ofertowego sporządzonego według wzoru stanowiącego 

odpowiednio Załącznik nr 1 A do SWZ (dla części I zamówienia) lub Załącznik nr 1 B do SWZ 

(dla części II zamówienia); 

2. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej jako „JEDZ", o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 

SWZ). 

3. Aktualnej koncesji 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; 

4. Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 

energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku 

Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej lub wymagane jest złożenie 

oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej, zawartej z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego 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. Jeżeli Wykonawca powołuje się na 

doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, 

dokument, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w 

których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

5. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 

i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 



SWZ 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego  

Sp. z o.o. w Stalowej Woli 

 

 

 Strona: 23/37 

6. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia 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 

(Propozycja wzoru treści oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej załącznik Nr 6 do SWZ); 

7. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 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 zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

e)  art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 ustawy - Załącznik Nr 9 do SWZ 

8. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, że w stosunku do tego wykonawcy nie zachodzi 
podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu 
nadanym rozporządzeniem 2022/576 – Załącznik nr 10 do SWZ. 

9. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy 

środek dowodowy, Załącznik nr 5 do SWZ. 

10. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę. 

11. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo ustanowione dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

12. (jeżeli dotyczy) oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy wykonają poszczególni 
Wykonawcy Załącznik Nr 8 do SWZ.  

13. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera 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 wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

 

Zamawiający zaleca dołączenie do oferty również: 

 

8. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr – w celu potwierdzenia umocowania 

osoby (osób) podpisującej ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz 

z ofertą, 

9. (jeżeli dotyczy) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr dotyczący podmiotu 

udostępniającego zasoby – w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób), która podpisała 

zobowiązanie, o którym mowa w rozdział XII pkt 2 .1 SWZ. 

10. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.  
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11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

XXII. FORMA DOKUMENTÓW 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) 

upoważnioną art. do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

Oferta musi być złożona w oryginale. 

2. Oświadczenie (JEDZ) Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oraz podmiotów udostepniających Wykonawcy zasoby, sporządza się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 

3.  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwa, podmiotowe środki 

dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, a także inne dokumenty przekazywane 

w postępowaniu, sporządza się z zachowaniem poniższych wymogów, tj.: 

1) w przypadku oświadczeń / dokumentów sporządzonych jako dokument elektroniczny, 

należy je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazać w oryginale. 

Lub 

2) w przypadku oświadczeń / dokumentów sporządzonych w postaci papierowej 

opatrzonej własnoręcznym podpisem, cyfrowe odwzorowanie (skan) tych oświadczeń 

/dokumentów należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem papierowym 

(poświadczona kopia dokumentu sporządzonego w postaci papierowej). 

4. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa, dokument 

zawierający uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa sporządza się 

z zachowaniem wymogów, o których mowa w rozdział XXI pkt 9 SWZ. 

5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczenia sporządza 

się w postaci elektronicznej i przekazuje w oryginale (jeżeli dotyczy). 

6. Informacje oraz oświadczenia inne niż określone w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (np. wszelkie 

wyjaśnienia, przedłużenie terminu związania ofertą, uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa, wniosek o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy) przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej 

lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

7. Pobrane samodzielnie przez Wykonawcę, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U z 2019 r. poz. 1500 ze zm.), wydruki 

komputerowe aktualnych pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru 

Sądowego mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną 

Informację i nie wymagają podpisu. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający 

zasoby, podpisują dokumenty w zakresie, w jakim każdego z nich dotyczą. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

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

notariusz; 

2) przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego 

zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia lub notariusz; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca lub notariusz; 

4) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą 

5) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, może dokonać również notariusz. 

XXIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać: 

1) konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma przez nie dostęp do formularzy: złożenia, zmiany lub 

wycofania oferty, 

2) konto Wykonawcy na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 28.11.2022 r., do godz. 

10:00. 

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. 

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, 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 wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

9. Zamawiający zapewnia, że z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem 

terminu ich otwarcia. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 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. 

11. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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XXIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie 

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

2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  

XXV. OTWARCIE OFERT 

1. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, z uwzględnieniem 

art. 222 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Planowana godzina otwarcia ofert: 11:00. 

3. Otwarcie ofert nie jest publiczne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu 

i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. W tej sytuacji Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie dedykowanej strony na miniPortalu i dokonywane 

jest poprzez odszyfrowanie ofert. 

XXVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę należy rozumieć jako 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 usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 178). 

2. Cenę należy wyliczyć w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2A do SWZ (dla 
części I zamówienia) lub Załącznik nr 2B do SWZ (dla części II zamówienia), a następnie tak 
obliczoną cenę wpisać odpowiednio do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr  
1A do SWZ (dla Części I zamówienia) lub Załącznik nr 1B do SWZ (dla Części II zamówienia).  

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Wszelkie przyszłe rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. 

5. Cena oferty winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków 
(w tym podatku VAT) z wyłączeniem podatku akcyzowego, wg odpowiadających jej 
składników cenowych.  

6. 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. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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7. 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. 

8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

9. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Dopuszczalne jest podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc 
po przecinku. 

10. 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 2011r.,  
Nr 177, poz. 1054, z późn. Zm.). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej  
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy. 

11. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

12. 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 ze zm.). 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). 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń  
w walutach obcych. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym,                             
a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
15. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 

16. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie 

ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

17. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest: 

1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

XXVII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN. 
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XXVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej 

podane kryteria: 

 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena 100 % 

2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w SWZ. 

3. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, 

a ich oferty nie zostały odrzucone. 

4. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących zasad: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

5. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę 

danej oferty. 

6. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał najwyższą 

liczbę punktów w ocenie punktowej. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert (jeżeli dotyczy), Zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 

wadze. 

8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane 

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

XXIX. POPRAWIENIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY 

1. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit.c powyżej, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 
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zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za 

wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.  

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 1lit. c powyżej. 

4. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 

zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części 

składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy 

Pzp. 

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny 

tej oferty. 

XXX. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

XXXI. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 

jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

albo unieważnić postępowanie. 

3. Zamawiający niezwłocznie udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) lub 2 

powyżej na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

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

1. W przypadku, gdy umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego, osoby 

reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub właściwego aktu rejestracyjnego. 
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2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy, 

przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia 

umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków (na okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi). 

4. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy 

Pzp, przekaże Zamawiającemu dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (jeżeli dotyczy). 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy(jeżeli dotyczy), Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

7. Ponieważ Zamawiający stosować będzie, na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tzw. 

„uprzednią ocenę ofert”. 

XXXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest 

wymagane. 

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

1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę wg. Wzorów umów kompleksowych 

powszechnie stosowanych przez dostawców energii elektrycznej i podmioty świadczące 

usługi dystrybucji. 

2. 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.2021.0.716) 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.  

3. Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie zgodnie z aktualną Taryfą 

obowiązującą dla przedmiotu zamówienia Wykonawcy na podstawie wskazań liczników wg 

odpowiadających składników cenowych przedstawionych w załączniku cenowym 

Wykonawcy, stanowiących załączniki do umowy. 

4. 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. 

5. Rozliczenie za sprzedaną energię elektryczną i usługę dystrybucji odbywać się będzie na 

podstawie faktycznego zużycia energii wg. Wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego                  

w obiektach/budynkach w SWZ w okresie rozliczeniowym. 
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6. 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. 

7. 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. 

8. W zakresie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej umowa powinna zawierać: 

1) moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian, 

2) miejsce dostarczania energii, 

3) standardy jakościowe, 

4) warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczenia energii, 

5) 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. 

9. Ponadto umowa musi zawierać: 

1) okres obowiązywania umowy zgodny z SWZ, 

2) zasady odpowiedzialności stron z tytułu niedotrzymania warunków umowy, 

3) warunki rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez strony. 

10. W przypadku, gdy umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego, osoby 

reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub właściwego aktu rejestracyjnego. 

11. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy, 

przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

12. Umowa winna zawierać zapisy: 

1) Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację 

Warunków Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia  

i zobowiązania Wykonawcy, 

2)Dokumenty zawierające Specyfikację Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy, w tym 

formularz cenowy Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy i stanowią 

załączniki do niej. 

3) W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy a zapisami SWZ, pierwszeństwo 

mają zapisy SWZ. 

13. 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, 

14. 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: 
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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 SWZ 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 SWZ 

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 SWZ 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) Wyłączenie punktów poboru w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego  instalacji 

OZE i zawarcia umowy prosumenckiej, na którymkolwiek z punktu poboru związanych 

z instalacją.    

11) Nastąpi zmiana przepisów prawnych, w tym w zakresie stawki podatku VAT, stawki 

podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu umowy. Ceny energii elektrycznej zostaną 

zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich 

wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

15. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach z zachowaniem formy pisemnej, 

pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w pkt 14 ppkt 10). 

16. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

17. Od Wykonawcy wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających 

z umowy. 

18. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp. 

19. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej.  
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XXXV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie jeżeli zaistnieją przesłanki określone 

w art. 255 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 

256 ustawy Pzp. 

XXXVI. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE 

W zakresie nieuregulowanym w SWZ mają zastosowanie między innymi, następujące akty 

prawne: 

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2022 r., poz. 

1710 z późn.zm.); 

2. 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 (Dz. U z 2020 r. poz. 2415), 

3. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452); 

4. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. sprawie 

aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 

wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 

podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021 poz.11); 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2439); 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach 

przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2406); 

7. Rozporządzenie 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. poz. 2415); 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz.U. poz. 2434); 

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena 

obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 559); 

10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740, ze zm.); 

11. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 275, ze zm.); 

12. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 814, ze 

zm.); 

13. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1228); 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 

poz. 1913, ze zm.); 

15. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162, ze 

zm.); 

16. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); 
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17. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 poz. 

344, ze zm.); 

18. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2012 poz. 769, ze zm.); 

19. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358, ze zm.); 

20. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 

ze zm.); 

21. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.); 

22. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 

z 2022, poz. 835), zwana dalej u.o.s.r.;  

23. Rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie. 

24. Inne obowiązujące przepisy prawne. 

XXXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 

- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. Ustawy Pzp) 

- skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. Ustawy Pzp) 

4. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie 

zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na 

projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego 

obowiązany. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp. 

6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 

mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 

14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
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7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby. 

XXXVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W postępowaniu obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
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), dalej „RODO” 
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących Zamawiającego 
przepisów prawnych. 

2. Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
jest dobrowolny, a przystępując do tego postępowania Wykonawca akceptuje wszystkie 
obowiązki i konsekwencje wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. 

3.  Wszystkie dane osobowe przekazywane Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej 
procedury Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać zgodnie z przepisami RODO. 

4. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 
osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie 
z przepisami krajowymi. 

5. Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zakład Komunalny 
Sp. z o.o., Komunalna 1 , 37-450 Stalowa Wola. 

2) Tel.: 15 842 – 34 – 11, e-mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl 

3) b) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez przesłanie wiadomości na 
adres e-mail: iod@mzk.stalowa-wola.pl lub listu tradycyjnego na adres 
Administratora;; 

4) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji 
dokumentacji dotyczącej tego postępowania; 

5) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 
18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 

6) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO 
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 
obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio 
pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na 
żądanie Zamawiającego; 

mailto:sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
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2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający informuje, że; 

1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe 
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do 
upływu terminu na ich wniesienie; 

2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych 
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych 
z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 
przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia 
poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 
RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od 
administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający 
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 
o udzielenie zamówienia; 

4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, 
o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 
jego załączników; 

5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 

6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych 
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
2016/679. 

XXXIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 

chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku. 
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Załączniki do SWZ: 

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 Załącznik nr 2B – Formularz cenowy dla Części II zamówienia 

5 Załącznik nr 3A – Tabela nr 1 do SWZ 

6 Załącznik nr 3B – Tabela nr 2 do SWZ 

7 Załącznik nr 4A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I 

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

9 Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) 

10 Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej 

11 Załącznik nr 7 – Formularz JEDZ 

12 Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

13 Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ 

14 Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 5k rozporządzenia 833/2014 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 

15 Załącznik nr 11 –  Identyfikator postępowania 
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