CRR-241.01.02.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby CRR KRUS w Jedlcu

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dn. 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129).

Gołuchów, luty 2022 r.

DEFINICJE :
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji jest mowa o:
a) platformie zakupowej - należy przez to rozumieć platformę miniPortalu, która dostępna jest pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAPu,
dostępnego
pod
adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal .
b) stronie prowadzonego postępowania - należy przez to rozumieć stronę internetową
https://jedlec.nowybip.pl/ .
c) podwykonawcach - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą na mocy której podwykonawca
zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
d) postaci elektronicznej - należy przez to rozumieć „nośnik" oświadczenia, o zapisie w postaci
elektronicznej mówimy wtedy, gdy do zapisu i odczytu używamy środków technicznych zapisujących
informację binarnie, a interpretacji i wyświetlenia w formie czytelnej dokonuje się za pomocą
odpowiedniego oprogramowania.
e) podpisie zaufanym - należy przez to rozumieć podpis elektroniczny, którego autentyczność i
integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw
informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji
elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, Dz. U. z 2020 r.
poz. 1517, Dz. U. z 2020 r. poz. 695, Dz. U. z 2020 r. poz. 568) , obejmujące: imię (imiona), nazwisko,
numer PESEL, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej przy użyciu którego został złożony,
czas jego złożenia.
f) podpisie osobistym - należy przez to rozumieć, zaawansowany podpis elektroniczny w
rozumieniu art. 3 pkt 11 Dz.U.UE.910/2014 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE,
weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego zawierającego imię (imiona), nazwisko,
obywatelstwo oraz numer PESEL. Nośnikiem tego certyfikatu jest warstwa elektroniczna nowego
dowodu osobistego.
g) formie elektronicznej - należy przez to rozumieć formę złożenia oświadczenia woli w postaci
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu art. 781) oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej i
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
h) podpisie kwalifikowanym - należy przez to rozumieć zaawansowany podpis elektroniczny, który
jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który
opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego ( art. 3 pkt. 12 Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).
i) PZP - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
j) prawie energetycznym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2021 poz. 71 ze zm.).
k) SWZ - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu
ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów,
Numer tel.: 62 7616250,
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@jedlec.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://jedlec.nowybip.pl/ pod nazwą:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby CRR KRUS w Jedlcu.
Nr postępowania CRR-241.09.2021.
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://jedlec.nowybip.pl/

II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).
2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP.
4. Zamówienia nie zostało podzielone na części, gdyż brak podziału nie ogranicza konkurencji i
dostępu do realizacji zamówienia Wykonawcom posiadającym uprawnienia do wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), co więcej przeprowadzenie
postępowania w jednym zadaniu, zdaniem Zamawiającego, pozwoli na uzyskanie korzystniejszych
warunków finansowych.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz
przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji, o których mowa w art. 275 pkt 2 ustawy PZP.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości odbycia przez Oferenta wizji lokalnej terenu objętego
przedmiotem zamówienia.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy PZP.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Wykonawca powinien zweryfikować zapisy SWZ i niezwłocznie poinformować Zamawiającego o
ewentualnych nieścisłościach lub przeoczeniach ze szczególnym uwzględnieniem wymogów
technicznych. Zamawiający nie będzie uwzględniał roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości w
SWZ po upływie terminu zgłaszania uwag wynikającego z art. 284 PZP.
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III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) dla potrzeb
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu za okres od dnia 01.04.2022 r. do 31.04.2023 r.
Całkowite przewidywane zużycie energii w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. wyniesie ok. 550
MWh w grupie taryfowej B22, przy czym Strefa I – 150 MWh, Strefa II – 400 MWh. Obiekt (miejsce
dostarczania energii elektrycznej) CRR KRUS Jedlec, 63-322 Gołuchów, Numer PPE:
590243841021272446. Moc przyłączeniowa 245 kW; moc umowna 150 kW.
1. Zamawiający ma podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na czas
nieokreślony. Dystrybutor ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji
z OSD, której przedmiotem jest umożliwienie sprzedaży energii elektrycznej dla uczestników rynku
detalicznego, w tym dla Zamawiającego, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD. Ponadto
Wykonawca musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSD, której
przedmiotem jest umożliwienie bilansowania energii elektrycznej uczestników rynku detalicznego, w
tym również Zamawiającego, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zgłoszenia OSD zawartej z Zamawiającym umowy sprzedaży energii elektrycznej w dniu
podpisania umowy z Zamawiającym;
2) bilansowania handlowego w imieniu Zamawiającego;
3) udostępniania Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych;
4) udostępniania Zamawiającemu danych oraz zapewnienia wglądu Zamawiającemu do materiałów
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
4. Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz Polskimi Normami.
5. Ilość zapotrzebowania na energię elektryczną wskazana powyżej jest ilością szacunkową, w celu
określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania
energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek
roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia
ilości zamawianej energii w poszczególnych strefach dobowych do wartości umownej wynikającej z
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający będzie dokonywał zakupu
energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniami układu pomiarowego na podstawie rzeczywistego zużycia.
6. Zamawiający udzieli Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
stosownych pełnomocnictw oraz wszelkich danych i dokumentów niezbędnych w celu
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz zgłoszenia umowy sprzedaży energii
elektrycznej do OSD.
7. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z aktualnie regulującym zagadnienia związane
z jakością energii elektrycznej w Polsce, ustawą Prawo energetyczne.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projektowanych postanowienia umowy
w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SWZ.
9. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5 Elektryczność, 09.30.00.00-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w związku z realizacją
umowy lub przy okazji jej wykonania, a będące następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, a
także osób przez niego upoważnionych do realizacji poszczególnych czynności stanowiących
przedmiot zamówienia.
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IV. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykluczenie Wykonawcy:
2.1. Na podstawie art. 108 PZP z postępowania o udzielenie zamówienie wyklucza się, z
zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o których 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. z 2012 r„ 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,
h) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe, 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 komandytowoakcyjnej 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 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 należy 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 przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
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wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
2.2. Na podstawie art. 109 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o
którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za
odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o
którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
5) 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
stosownych dowodów;
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie
wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji
uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
8) 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;
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
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10) 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.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 110 ustawy PZP.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tych
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców spełnienia następujących warunków udziału w
postępowaniu:
a) wymóg wpisania do rejestru zawodowego lub handlowego (art. 113 PZP): Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie;
b) wymóg udowodnienia posiadania odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do
rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych
usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (art. 114 pkt2 PZP):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
DZ.U. z 2021 poz. 71, 868, 1093) - sprawdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu
odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
c) wymóg posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia
przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 115 ust. 1 pkt 3):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
d) wymóg posiadania niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (art. 116 PZP):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
e) wymogi dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek
stawiany w rozdziale IV ust. 5 lit. b musi spełniać każdy z Wykonawców.
6. Korzystanie z zasobów innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej bądź ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym
celu Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
2) 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;
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów;
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów oraz określa w szczególności:
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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 usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6) w celu oceny, czy wobec podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić
odpowiednie oświadczenie (zał. nr 3 do SWZ).
7. Informacja o podwykonawcach:
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców- jeżeli są już znane.
2) Wykonawca może zmienić w trakcie trwania umowy podwykonawców w zakresie wskazanym w
ofercie. Zmiana taka nie może mieć wpływu na realizację umowy, a Wykonawca przedstawi dokumenty
potwierdzające, iż podwykonawca posiada uprawnienia jakie są niezbędne do realizacji zamówienia.
Zmiana, o której mowa wyżej może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
3) W przypadku braku płatności dla Podwykonawców Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wstrzymania zapłaty dla Wykonawcy do czasu uregulowania przez niego zobowiązań finansowych.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powołał się zgodnie z art. 118 ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
V. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o
których mowa w art. 95 ustawy PZP:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach o których jest mowa w art. 95 ustawy PZP.
VI. Termin wykonania zamówienia:
1. Umowa z wybranym Wykonawcą obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31
marca 2023 r., z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od 1 kwietnia 2022 r.
2. Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.
VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy na podstawie art. 455 PZP na warunkach określonych we
wzorze umowy. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
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odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
zamówienia@jedlec.pl .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych
wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji
użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej
wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę
akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga
.NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do
wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
− specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
− format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
− oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i
dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
− integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP
w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
− Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
− Mozilla Firefox od wersji 15,
− Google Chrome od wersji 20.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr MN do
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu,
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Tadeusz Ordziniak, tel.
62 7616250 wew. 205, w dni robocze w godz. 8:00 - 15:35, e-mail: zamowienia@jedlec.pl .
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
IX. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16.03.2022 r.
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, jednak nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.
X. Wadium:
1. Zgodnie z art. 97 ustawy PZP Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XI. Szczegółowe informacje nt. sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Treść oferty musi być zgodna z
warunkami zamówienia. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o
pozytywnym przyjęciu oferty przez System.
UWAGA: Wykonawca składa ofertę według Formularza oferty, którego wzór zawiera Rozdział III SWZ.
5. Niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany
jest złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (w oryginale) w zakresie wskazanym w rozdziale IV SWZ, w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
2) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3) Parafowane projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
4) Załącznik nr 2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI SWZ);
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do
reprezentowania”, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z KRS,
CEDiG lub innego właściwego rejestru. Przedmiotowe pełnomocnictwo lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, jest wymagane również w odniesieniu do osoby
działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy.
7. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, w tym ofert, oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
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dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz w 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.
10. Oferty, oświadczenia, o których 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, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa
w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 10, sporządza się w postaci
elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio w wiadomości przekazywanej przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
12. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia sporządzone w języku obcym należy przekazać wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty
inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
14. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty
jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każde z nich
dotyczą;
2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia
zgodności
cyfrowego
odwzorowania
papierowej, może dokonać również notariusz.

z

dokumentem

w

postaci

16. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione
podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
17. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez
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upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo zostały wystawione jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każde z nich dotyczą;
2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp lub zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa – mocodawca.
Poświadczenia
zgodności
cyfrowego
odwzorowania
papierowej, może dokonać również notariusz.

z

dokumentem

w

postaci

19. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej
zrozumienie, bez konieczności dostępu do oryginału.
20. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XII. Sposób oraz termin składania ofert
1. 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.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
5. 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.
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w pkt 8.1 SWZ, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
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7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. 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.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego 2022 roku do
godz. 10:00
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie
oferty. Zaleca się, aby rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.
XIII.Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2022 roku o godz. 10:30. Otwarcie ofert następuje
poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce
Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informacje o kwocie,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o:
1) nazwach albo imionach lub nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie.
XIV. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Podana w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ cena zamówienia, tj. cena
ofertowa brutto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczbą i
słownie. Cena musi uwzględniać całą wartość przedmiotu zamówienia, wraz ze wszystkimi podatkami
i opłatami, uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, bez
których nie jest możliwe wykonanie zamówienia, jak również wszystkie koszty wymienione w
projekcie umowy.
2. Cenę oferty należy wyliczyć w Formularzu ofertowym, na podstawie zawartej tam kalkulacji
zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega, że w ramach ceny ofertowej ma prawo do zmiany ilości energii w
poszczególnych pozycjach Załącznika nr 1 nie jest wiążące dla Zamawiającego i jego niezrealizowanie
nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
5. Dla Wykonawców krajowych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich (bez
podatku VAT), oraz cenę brutto w złotych polskich (z podatkiem VAT).
6. Dla Wykonawców zagranicznych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.
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7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i
zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania
pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy, (tj.
pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).
8. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający
doliczy do ceny ofertowej netto asortymentu oferowanego przez Wykonawców zagranicznych kwotę
należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.
9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
10. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wykazując ich wartość bez kwoty podatku wypełniając w Formularzu Ofertowym. Brak ww.
informacji w Formularzu Ofertowym będzie traktowany, jako deklaracja, że wybór oferty Wykonawcy
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług.
11. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.).
12. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w
umowie.
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznawać będzie ofertę spełniającą wymagania
Zamawiającego i przedstawiającą najwyższą wartość punktową C przyznaną za kryterium wyboru
jakim jest cena.
CENA = 100%
2. Punktacja przyznana za powyższe kryterium - ceny obliczona zostanie wg wzoru:
𝐶=

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
× 100 𝑝𝑘𝑡
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

Oferty z punktacją C będą ocenione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
4. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym winny być ustalone, jako kompletne i
jednoznaczne. Ceny te nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia oraz nie
będą podlegały waloryzacji, ze względu na okres obowiązywania umowy krótszy niż wskazany w art.
439 ustawy PZP.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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7. Dokumenty do złożenia których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności: aktualną koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną z godnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) - kopia poświadczoną za zgodność z oryginałem.
8. Zmawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
11. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli zaoferowana cena oferty lub jej istotne
części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na Wykonawcy.
13. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych (w tym podatki)
oraz rabaty/upusty, których Wykonawca zamierza udzielić. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych
innych opłat z tytułu realizacji zamówienia.
14. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji kosztów obciążają Wykonawcę zamówienia musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
15. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę o tym fakcie.
16. Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych,
2) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych
polskich (PLN).
18. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu
na podstawie kryteriów oceny ofert określonej w SWZ.
19. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taką samą cenę, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż pierwotnie
zaproponowane.
20. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SWZ
oraz złoży najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.
21. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.
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XVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zmawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 PZP,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego Zamawiający był
zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej" PZP.
XVIII. Klauzula informacyjna:
Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego
dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu,
reprezentowanym przez Dyrektora mgr Ewa Wojtyła MBA.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu jest
Pani Jolanta Jamrozik , e-mail zkpk0001@jedlec.pl, nr tel. 62 76 16 251, wew. 223.
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3. Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania innych usług oraz do zapewnienia
Centrum bezpieczeństwa przed ewentualnymi roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych będzie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu.
5. Pana(i) dane
międzynarodowej.

osobowe

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

6. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.
7. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i),
iż przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących, narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana(nią) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan(i)
obowiązkiem.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: niemożność realizacji usługi.
10. Pana(i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na
formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

Załączniki do SWZ:
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 2;
3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 3;
4. Pisemne zobowiązanie podmiotu na podst. art. 118 PZP - Załącznik nr 4.
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