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 Załącznik nr 1 do SWZ                                                                

 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu,  

ul. B. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych;  

Telefon: (074) 6646319 Fax: (074) 8425916 

e-mail: sekretariat@rckik.walbrzych.pl 

strona internetowa: www.rckik.walbrzych.pl 

godziny urzędowania: od 7:00 do 14:35  

Na powyżej podanej stronie internetowej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.  

Zamawiający jest „odbiorcą uprawnionym” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 

wysokości cen energii  elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 2243) 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej 

„Pzp”. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie 

przepisy Pzp i akty wykonawcze do ustawy. 

Informacje uzupełniające 

1. Wszelkie informacje przedstawione w specyfikacji warunków zamówienia 

przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku  

nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom  

nie uczestniczącym w postępowaniu, 

2. Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojęcie “ustawa” - bez bliższego 

określenia, dotyczy ono przytoczonej powyżej ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione 
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jedynie w przypadkach określonych w art. 255, 256 i 258 ustawy, a o fakcie 

unieważnienia postępowania zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców 

biorących w nim udział. 

5. Zamawiający zastrzega sobie - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - 

możliwość zmiany lub uzupełnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania 

ofert. 

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego 

Wykonawców. 

7. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: 

Janusz Gabrysiak (tel. 74 664 63 26) 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 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. 

8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto  

na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz  

do formularza do komunikacji. 

9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji korzystania  

z  miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz  

do komunikacji wynosi 100 MB.  

11. 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. 

12. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz 

stanowi załącznik do niniejszej SWZ. 

13. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

14. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych „.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt” i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został  

w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

15. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
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Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 

osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany  

i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

17. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

18. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

19. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email sekretariat@rckik.walbrzych.pl.  

20. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów  

lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza  

do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany 

powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 

zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. 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 r. poz. 2415). 

21. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany 

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych  

z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki 

wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany  

w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od 

których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy  

i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

 

1 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

22. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający 

z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie  

co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

23. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, każdy Wykonawca 

– z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt. 13 i 14, zobowiązany jest  

do złożenia oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  (zał. nr 2 do SWZ pkt 9). 

24. Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

RODO: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy - osób fizycznych, których 

dane bezpośrednio pozyskał w związku prowadzonym postępowaniem  

o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest Zamawiający; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Pan 

             Arkadiusz Drogosz 

             kontakt: iod@rckik.walbrzych.pl 

             telefon: (74) 664 63 34 

3) wskazane powyżej dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego ZP/25/2022 prowadzonym w trybie podstawowym; 

4) odbiorcami ww. danych osobowych będą: 

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych;   

- podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, pocztowe, niszczenia 

dokumentacji, a także podmioty upoważnione do uzyskania informacji na 

podstawie przepisów prawa.    

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Wykonawcę ww. danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 1) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych 

osobowych dotyczących Wykonawcy; 2) na podstawie art. 16 RODO - prawo  

do sprostowania ww. danych osobowych; 3) na podstawie art. 18 RODO - 

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
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z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 4) prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

9) Wykonawcy nie przysługuje: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 

prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO 

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

III. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru 

energii Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 

2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 350921 kWh w skali 

roku i jest jedynie przybliżoną ilością zapotrzebowania, która w trakcie 

wykonywania umowy, może ulec zmianie. Faktyczne zapotrzebowanie na energię 

elektryczną, czyli mniejsze lub większe, uzależnione będzie wyłącznie  

od rzeczywistych potrzeb Odbiorcy. Ewentualna zmiana ilości zakupionej energii, 

w szczególności spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości Punktów 

Poboru Energii (dalej jako: „PPE”) dla Odbiorcy, zmianą grupy taryfowej, zmianą 

mocy zamówionej, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE 

nie będą skutkować obciążeniem Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 

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. 

3. Odbiorca uprawniony jest do zmiany ilości PPE tzn.: zmniejszenia lub zwiększenia 

w stosunku do ilości wskazanej w załączniku nr 6 do SWZ. Podstawę dla zmiany 

ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Odbiorcy złożone Wykonawcy.  

Faktyczna ilość pobranej przez Odbiorcę energii elektrycznej ustalana będzie   

i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych  

w punktach poboru według cen określonych w ofercie, które będą obowiązywały 

przez cały okres trwania zawartej umowy. 

4. Okres rozliczeniowy za pobraną energię czynną tożsamy będzie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym dla PPE Odbiorcy przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (dalej jako: „OSD”). Dla pełnej czytelności wystawianych faktur 

okresy rozliczeniowe muszą pokrywać się z okresami odczytów dokonywanych 

przez OSD dla poszczególnych PPE.  

Okresy rozliczeniowe do każdego PPE wskazano w zał. nr 4 do SWZ. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie w oparciu o udzielone pełnomocnictwo  

do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  
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6. Wykonawca zobowiązany będzie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa  

do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych  

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla Odbiorcy. W przypadku 

zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę 

sprzedawcy, Wykonawca będzie zobowiązany o poinformowaniu Zamawiającego 

o zaistniałym fakcie na piśmie. 

7. W przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych, Wykonawca zobowiązany 

będzie w oparciu o udzielone pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Odbiorcy 

wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej oraz złożenia wymaganego przez OSD 

oświadczenia lub zawarcia umowy. 

8. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym w odniesieniu 

do poszczególnych punktów poboru w terminie jest pozytywne przeprowadzenie 

procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez Odbiorcę ważnej umowy  

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne 

rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii 

elektrycznej. 

9. Zamawiający informuje, że na dzień ogłoszenia postępowania obowiązuje umowa 

kompleksowa zawarta z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formularzu 

ofertowym, że w przypadku wyboru jego oferty i podpisania umowy będzie 

posiadał zawartą umowę generalną OSD, umożliwiającą sprzedaż energii 

elektrycznej do obiektów Odbiorcy za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej 

OSD przez okres trwania umowy. 

11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz punktów poboru itp. zawiera 

załącznik nr 4 do SWZ, stanowiący integralną część niniejszego SWZ. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty równoważnej  

i wariantowej. 

 

IV. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2023 r.  

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, stosownie do art. 108 ust. 1 ustawy, 

Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 

w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

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

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

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769, z późn.  zm.), 

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; 
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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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275)  złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

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

do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 

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

konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1.  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający uprawnienia  

do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi obowiązującą 

w okresie zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

2.  W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia, 

Zamawiający wymaga, by Wykonawca potwierdził spełnianie tego warunku poprzez 

złożenie oświadczenia oraz udokumentowanie wykonania lub wykonywanie 

sprzedaży energii elektrycznej dla co najmniej 5 jednostek sektora finansów 

publicznych, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem otwarcia ofert, gdzie wolumen 

sprzedaży energii elektrycznej przekroczył 300 MWh dla każdej jednostki. 

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku przez załączenie do oferty oświadczenia 

(zał. nr 5 do SWZ) z wykazem co najmniej 5 jednostek sektora finansów publicznych  

i zrealizowanym na ich rzecz wolumenem sprzedaży energii elektrycznej.  

3.  Zamawiający nie określa warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Wykonawców. 

 

VIII. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE  

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.  

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie 
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warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr  5 do SWZ.  

Oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie 

oraz podmiot udostępniający potencjał, na którego zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca. 

2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych 

środków dowodowych.  

3. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, na wezwanie 

Zamawiającego, składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych 

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

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.  

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, 

dotyczących podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega, na wezwanie Zamawiającego, 

składa oświadczenie tego podmiotu o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

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

z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego 

składa następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania 

przez Wykonawcę, prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, 

warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych 

lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

5. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców 

lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi 

europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w ustawie i rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych  dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

(Dz. U. poz. 2415), złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane 

przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe 

środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, 

chyba że Zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji 

wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu. 

6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do podmiotowych środków dowodowych 

dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 
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w art. 118 ustawy oraz podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 

na takich zasadach. 

7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana 

do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji 

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7, 

jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

9. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie 

do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Przepisy ust. 7 - 9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 7, pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie 

przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

13. Podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy  oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w  niniejszym rozdziale, 

składa się w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

14. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

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

prawidłowość i aktualność.  

15. 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, o ile Wykonawca wskazał 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. 
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IX. WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW 

INNYCH PODMIOTÓW 

1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców 

do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SWZ składane  

są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w rozdziale VIII ust. 1 

i ust. 3, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, 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.  

3. 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. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy. 

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

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane.  

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
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mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, 

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) 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. 

10. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XII. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Kompletna oferta winna zawierać: 

1) wypełniony formularz cenowy („OFERTA”), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

specyfikacji, 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 

3) zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne 

podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

4) pełnomocnictwa lub dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty i innych 
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oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może  

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

rejestrów publicznych, 

5) podpisany wzór umowy.  

 

 

XIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2022 r. do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 listopada 2022 r. o godz. 10:10.  

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert, dostępnej na mini 

Portalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.  

 

XIV.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku 

VAT. 

2. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 

do SWZ. 

3. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, 

czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

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

(Dz.U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm). Jeżeli tak, Wykonawca ma obowiązek: 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

2) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

będzie miała zastosowanie.  

Ponadto Zamawiający, dla celów  zastosowania kryterium ceny lub kosztu, 

doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć.  

 

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Kryteria oceny ofert:  

Cena - waga kryterium 100%  
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1. Z uwagi na okoliczność, iż przedmiot zamówienia ma ustalone przepisami prawa 

standardy jakościowe, zamawiający stosuje kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny 

ofert.  

2. Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców 

zostały opisane w par. 38 – 43 (Rozdział X) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.). 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje 

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. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże 

termin i miejsce podpisania umowy. 

4. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku do SWZ, 

w terminie określonym zgodnie z art. 264 ustawy.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród pozostałych ofert w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą 

ofertę albo unieważnić postępowanie. 

6. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne 

zawarcie umowy, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy 

zostaną wysłane do Wykonawcy w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy. 

Datą zawarcia umowy będzie data jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do podpisania egzemplarza umowy i dostarczenia go Zamawiającemu 

nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania. W przypadku niezachowania 

ww. terminu Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. 
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XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVIII.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 

do SWZ.  

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  

Wykonawcy oraz  innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy (art. 506-590 

ustawy). 

 

XX. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
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