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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMÓWIENIA  

 

 

dla postępowania przeprowadzanego w trybie podstawowym 

bez negocjacji 

na realizację zadania.: 

„ Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania 

obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2023” 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gmina Strzeleczki 

Rynek 4 , 47 – 364 Strzeleczki,  

tel. 77 407 66 60  

e- mail ug@strzeleczki.pl . 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

 

https://ezamowienia.gov.pl  

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 

pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. 

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

Pzp poniżej progów unijnych. 

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

ustawy Pzp i akty wykonawcze do ustawy. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej  na potrzeby oświetlenia dróg  
i miejsc publicznych na terenie Gminy Strzeleczki oraz zasilania obiektów użytkowych, 
budynków, lokali Gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych wymienionych w treści 
umowy w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 
energetyczne (Dz.U.2022 poz. 1385 z poźn.zm.). Zamawiający przewiduje złożenie ofert 
częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części – określone odpowiednio 
jako zadania: Część 1 i Część 2. 
 
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 
 
Część I - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych 
na terenie Gminy Strzeleczki 
 

Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5 

(Elektryczność) 

Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię 
elektryczną 

50 

Całkowita moc umowna [kW] 145,7 

Grupa taryfowa wg OSD O11/O12 

Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do TAURON Dystrybucja SA 

mailto:ug@strzeleczki.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
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obiektów 

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 438,60 

Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna zmiana  

Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego Rozdzielone  

Sposób wypowiedzenia umów Umowy Rozdzielone - nie 
wymagają wypowiedzenia 

Umowy Kompleksowe – 
wymagają wypowiedzenia 

Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje 
zmiany ceny jednostkowej 

netto podczas trwania 
umowy, poza zmianami 
ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa 

Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni 
wszystkie posiadane dane 
niezbędne w procedurze 

zmiany sprzedawcy 

Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach 
promocyjnych lub lojalnościowych  

Zamawiający nie 
podpisywał aneksów 

dotyczących programów 
lojalnościowych i 

promocyjnych 

Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa  Pełnomocnictwo i jego 
zakres jest integralną 

częścią umowy i stanowi do 
niej załącznik nr 2 

Informacja o płatnikach Zamawiający jest płatnikiem 
należności 

  
 
Część II - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Strzeleczki i jej jednostek 
organizacyjnych. 
 

Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5 

(Elektryczność) 

llość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię 
elektryczną 

74 

Całkowita moc umowna [kW] 856,9 

Grupa taryfowa wg OSD Zgodnie z załącznikiem               
nr 1 umowy  

Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do 
obiektów 

TAURON Dystrybucja SA 

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 467,92 
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Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna zmiana  

Informacja o umowach obecnie obowiązujących 
Zamawiającego 

Rozdzielone / Kompleksowe 

Sposób wypowiedzenia umów Umowy Rozdzielone - nie 
wymagają wypowiedzenia 

Umowy Kompleksowe – 
wymagają wypowiedzenia 

Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje 
zmiany ceny jednostkowej 

netto podczas trwania 
umowy, poza zmianami 
ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa 

Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni 
wszystkie posiadane dane 
niezbędne w procedurze 

zmiany sprzedawcy 

Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach 
promocyjnych lub lojalnościowych  

Zamawiający nie 
podpisywał aneksów 

dotyczących programów 
lojalnościowych i 

promocyjnych 

Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa  Pełnomocnictwo i jego 
zakres jest integralną 

częścią umowy i stanowi do 
niej załącznik nr 2 

Informacja o płatnikach Płatnikami należności są 
podmioty wymienione w 

załączniku nr 1 do umowy 

 
1. Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w stosunku do jednej, kilku lub wszystkich 

części przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza jednak dzielenia 
zamówienia w ramach pojedynczej części, co będzie traktowane, jako złożenie oferty 
niepełnej i spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków, zawarty jest w treści umowy, która stanowi załącznik 
nr 6A  i 6B do SWZ. 

3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załączniki nr 8 i 9 do 
SWZ. 

4. Zakup będzie się odbywać na podstawie umowy z Gminą Strzeleczki oraz umowami 
szczegółowymi z poszczególnymi odbiorcami/płatnikami – jednostkami 
organizacyjnymi Gminy. 

5. Do obowiązków wykonawcy należy m.in.: 

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie 

pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia. 
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2) Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy, wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa. 

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego dokona następujących 

czynności: 

a) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do OSD, 

b) dokonania procesu zmiany sprzedawcy, 

c) złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych o ile na dzień dokonania 

zgłoszenia umowy sprzedaży Zamawiający nie posiadają ważnych umów 

i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Niezależnie od sposobu  zawarcia 

umowy dystrybucyjnej koszty wynikające ze świadczenia usług dystrybucji energii 

elektrycznej do poszczególnych punktów poboru ponoszą poszczególni  odbiorcy 

energii. Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty 

rejestrowe odbiorców, dane do zmiany sprzedawcy. 

 

W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii 

elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił 

przewidywaną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość 

zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu przy 

zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie 

energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości. 

 
Wspólny Słownik Zamówień: (CPV): 09310000-5 (Elektryczność) 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (dla każdej z części) 

 

1. Termin rozpoczęcia zadania – od dnia podpisania umowy 

2. Termin zakończenia zadania – 31.12.2023r. 

 

VI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do zawarcia 

umowy, zgodnie z załączonymi projektami umowy stanowiącymi załączniki nr 6a i 6b SWZ 

w zależności od części zamówienia, na którą złożył ofertę lub oferty. 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy przez Wykonawcę, 

z zastrzeżeniem pkt.1. 

3. Zgodnie z art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

1) Zmiana miejsca dostawy, 
2) Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej,  

w tym: zmiana ilości punktów poboru energii. Zwiększenie ilości punktów poboru 
energii elektrycznej jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały 
ujęte w SWZ oraz wycenione w ofercie Wykonawcy. 

3) Terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od 
stron umowy, w tym m.in. w związku z przedłużającymi się procedurami zmiany 
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dotychczasowego sprzedawcy. Wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia 
skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i trwać będzie do 31.12.2023r. 

4) Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów.  

5) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy 
skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw. 

6) Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający 
realizuje przedmiot umowy na inne. 

7) Pozostałe zmiany: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z SWZ, 
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

wykonawcy  
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.  

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł  
w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

8) Zmiany umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek 
okoliczności, o której mowa w art. 455 ustawy. 

 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

 

VII. INFORMACJA 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 

 

Informacje ogólne: 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, 

a Wykonawcami odbywa się przy Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod 

adresem https://ezamowienia.gov.pl.  

2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

3) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio 

do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7db6bb44-9b11-11ed-

94da-6ae0fe5e7159  

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia 

(przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). 

4) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. poz. 2452).  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7db6bb44-9b11-11ed-94da-6ae0fe5e7159
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7db6bb44-9b11-11ed-94da-6ae0fe5e7159
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5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 

korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, 

dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje 

zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.  

6) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 

posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych 

będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe 

odwzorowania) 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 w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów 

elektronicznych.  

8) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w 

postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się 

jako załączniki. 13 W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, 

ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.  

9) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów 

elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:  

a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), 

lub  

b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści 

„Formularza do komunikacji”).  

10) 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 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

11) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą 

elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce 
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„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do 

komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, 

zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają 

również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego 

zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i 

jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio 

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub 

dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).  

12) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym 

zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz 

zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do 

komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów 

zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-

Zamówienia.  

13) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości 

widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

14) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do 

komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki 

do jednego formularza).  

15) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z 

usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia 

określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.  

16) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem 

Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego 

dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez 

formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce 

„Zgłoś problem”.  

17) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację 

wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający 

dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 

zp@strzeleczki.pl (nie dotyczy składania ofert). 

 

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

 

1) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony 

Zamawiającego są: 

− w sprawach proceduralnych: Magdalena Manek, e-mail zp@strzeleczki.pl 

− w zakresie przedmiotu zamówienia: Magdalena Manek, e-mail zp@strzeleczki.pl 

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:zp@strzeleczki.pl
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2) Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.  

3) Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

4) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, a 

także ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. 

 

IX. TERMINY ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania  ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

2) Termin związania ofertą 02.03.2023 r. 

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

związania ofertą,  o którym mowa w pkt 1 zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

5) W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 

na przedłużony okres związania ofertą 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w 

dokumentach zamówienia.  

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  

4) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem 

na język polski.  

5) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty wg załącznika nr 1 do 

SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.  

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający udostępnia Wykonawcom własny 

"Formularz oferty" (tj. nie za pośrednictwem interaktywnego "Formularza 

ofertowego", który umożliwia Platforma e-zamówienia), podczas czynności 

składania oferty może pojawić się komunikat o następującej treści: "Czy chcesz 

kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego 

etapu postępowania. Plik [w tym miejscu pojawia się nazwa pliku] nie jest 
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poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie." W 

takim przypadku należy wybrać opcję "Tak, chcę kontynuować" 

 

6) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w 

podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu 

przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające 

przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop 

(„przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.  

WAŻNE! Do złożenia oferty niezbędne jest posiadanie przez użytkownika Wykonawcy 

uprawnienia „Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych 

7) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” 

w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe 

pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.  

8) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w 

pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe 

pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

9) Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione 

w ofercie przez Wykonawcę”.  

10) Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu 

jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie 

zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik 

podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.  

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są 

zgodne z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie 

z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu 

zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie 

przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz 

z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym 

podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego 

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
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zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

11) System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, 

jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru 

oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym 

Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego 

Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.  

12) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

13) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 

wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.  

14) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą 

to 250 MB. 

15) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

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

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy.  

Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących Ofertę do reprezentowania 

Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości 

odpowiadającej cenie Oferty oraz podpisania Oferty musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie 

nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu 

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej), to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione 

na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.  

16) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 

97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

 

17) Oferta musi składać się z:  

a) formularza ofertowego Wykonawcy;  

b) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XV pkt 1 SWZ;  

c) zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. XV pkt 7 SWZ (jeżeli 

dotyczy)  
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d) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie 

rozdz. X pkt 6 (jeżeli dotyczy);  

e) pełnomocnictwa upoważniającego do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

f) pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest wartość cenowa brutto podana 
w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ninejszej SWZ. 

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

3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona następująco: 
cena jednostkowa za sprzedaż jednej MWh bez podatku VAT przemnożona przez 
szacowaną ilość zużytej w okresie trwania umowy energii (467,92 MWh dla obiektów 
oraz 438,60 MWh dla oswietlenia ulicznego z rozbiciem na strefę dzienną i nocną) plus 
podatek VAT, to jest łącznie należność za sprzedaż energii z podatkiem VAT (cena 
oferty); 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

5. Cena powinna zawierać wszytkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji 
zamówienia, w tym również koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez 
wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN), przy czym cena oferty z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie 
w złotych polskich. 

7. Podana cena oferty musi obejmować wszytkie koszty z uwzględnieniem akcyzy, 
podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych,kosztów 
pierwotnej legalizacji, oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

8. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarow i usług, 
strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki obowiązującej na dzień 
wystwaienia faktury. 

9. Wykonawca może złozyć tylko jedną ofertę. 

 

XII. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 
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wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na 

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ 

ART. 109 UST. 1 PKT 4 USTAWY PZP 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 Pzp, 

Wykonawcę:  

1) Będącego osoba 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 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 Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769),  

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

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

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej–lub za odpowiedni czyn zabroniony określony 

w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano 

za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.1.;  

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, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 

od siebie;  

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

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

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

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

2. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania 

także wykonawcę, 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. 

 

3. Ponadto, na podstawie na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), 

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę 

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

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 

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

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

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

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

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

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

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

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

217, 2105 i 2106), jest podmiot 6/16 wymieniony w wykazach określonych 

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

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

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

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.  
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UWAGA: Podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 1-3) następują na okres trwania 

ww. okoliczności, zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

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

 

XIV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 112 ust. 2 Pzp mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający 

nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawcz zobowiązany 

jest wykazać w sposób szczególny. 

2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalnosci gospodarczej lub 

zawodowej:  

- Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany 

do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. (dla każdej 

części); 

- Posiadanie aktualnej Generalnej Umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (załącznik nr 2 do SWZ) 

 

3. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje 

w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawcz zobowiązany jest wykazać 

w sposób szczególny. 

4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inny dokument wystawiony 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych sa wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź  inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,  

- wykonawca wykaże, że dysponuje doświadczeniem polegającym na wykonaniu co 

najmniej jednej dostawy (zamówienia) obejmującej swoim zakresem dostawę energii 

elektrycznej o wolumenie przekraczającym 0,5 GWh. Wykonawca nie może sumować 

wartości kilku dostaw o mnieszym zakresie dla  uzyskania wymaganej wartości 

porównywalnej (dla każdej części). 
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5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą 

oni wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone powyżej. 

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

XV. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania - oświadczenie wstępne - zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie.  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp, aktualnych na dzień 

złożenia:  

1) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dla każdej części); 

2) Oświadczenia o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy dystrybucyjnej 

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (załącznik nr 2 do SWZ) 

3) wykonawca wykaże, że dysponuje doświadczeniem polegającym na wykonaniu 

co najmniej jednej dostawy (zamówienia) obejmującej swoim zakresem dostawę 

energii elektrycznej o wolumenie przekraczającym 0,5 GWh. Wykonawca nie 

może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla  uzyskania 

wymaganej wartości porównywalnej.; 

 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, 

aktualnych na dzień złożenia: 

1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

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

z postępowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy 

Pzp a także art. 7 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., 

poz. 835) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ 



 

Gmina Strzeleczki 

Rynek 4,47-364 Strzeleczki  
www.strzeleczki.pl 

___________________________________________________________________________ 

 

str. 17 

2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku 

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 

i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 10 do SWZ  

 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

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

6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.  

7. 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- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy.  

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

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

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz ze swoim oświadczeniem, stanowiącym 

załącznik nr 3 do SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 

jego zasoby, wg załącznika nr 11 do SWZ.  

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
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udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu.  

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy. Są oni zobowiązani do powołania reprezentującego ich pełnomocnika.  

13. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie.  

14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

o sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 poz. 2415). Zaleca się stosowanie formatu pliku pdf. 

15. Dokumenty składające się na ofertę, muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania wykonawcy  

 

XVI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1) Oferty należy składać do dnia 01.02.2023r. do godz. 10.00 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2023r. o godz. 10.30 

3) Wykonawcy nie mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

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

prowadzonego postępowania informacje o:  

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa, 

kryterium, waga, sposób punktowania): 

 

Nazwa kryterium  --------------------------------------------  /Waga/ 
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Cena --------------------------------------------------------------  /60%/ 

 

Termin platności faktur-------------------------------------- /40%/ 

 

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym 

wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) 

liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

 

Zastosowany wzory i metody obliczenia punktowego: 

 

             CENA 

                                                                                   / Najniższa wartość cenowa brutto w badanych ofertach /x 60 

             C (wartość punktowa badanej oferty) =   ----------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         /Wartość cenowa brutto w ofercie badanej/ 

 

Kryterium termin płatności (T) z zastrzeżeniem, że termin płatności jest nie krótszy niż 14 dni 

od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika. 

Punktacja odbywać się będzie według przyjętej punktacji: 

- oferta z terminem płatności do 14 dni od daty wpływu do odbiorcy/płatnika otrzyma 0 punktów, 

- oferta z terminem płatności 15-21 dni od daty wpływu do odbiorcy/płatnika otrzyma 20 

punktów, 

- oferta z terminem płatności 22-30 dni od daty wpływu do odbiorcy/płatnika otrzyma 40 

punktów, 

 

3. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans C (cena) + T (termin platności faktur) = 

(maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych  punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska 

najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach. 

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane 

do dwóch miejsc po przecinku. 

Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp w przypadku złożonych ofert, które otrzymały tą samą ilość 

punktów w ramach postawionych kryteriów, Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tą 

przedstawiającą najniższy koszt lub najniższą cenę. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty.  
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

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

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

XIX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 

OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

XX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP 

 

1. Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wskazuje, że wykonawca 

lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, 

które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. 

Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności 

związane z wykonywaniem usług - w ilości niezbędnej dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez 

osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – kierowców pojazdów.  

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez 

zamawiającego w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika;  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę;  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika;  

4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko 
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zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika.  

 

XXI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA Z ART. 96 

UST. 2 PKT 2 PZP 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie 

 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

XXIII.  INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 94 PZP 

Zamawiający nie zastrzega wymagań w tym zakresie. 

 

XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 

Zamawiający nie przewiduje zamówień w tym zakresie.  

 

XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST 2 PZP 

Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej. 

 

XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 

1. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w PLN. 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXIX.  INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ 

Zamawiający nie zastrzega wymagań w tym zakresie. 

 

XXX. INFORMACJE O UMOWIE RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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XXXI. INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

XXXII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO 

OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 PZP 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do składanej 

oferty. 

 

XXXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 P.z.p. oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

• niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

• zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX. 

 

XXXV.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:  

• Administratorem danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 

Strzeleczki, 
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• Urząd Gminy Strzeleczki powołał Inspektora ochrony danych, kontakt do Inspektora 

ochrony danych, tel. 77-407 66 60, e-mail ug@strzeleczki.pl   

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 

lit. b 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 

• Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy Strzeleczki lub innym organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy 

Strzeleczki, 

• Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowało nie przyznaniem świadczenia  

lub realizacji usługi. 

• Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie 

będą profilowane, 

• Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie. 

 

 

Załączniki:  

1.Formularz ofertowy         – załącznik nr 1 do SWZ 

2. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej 

Z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego      – załącznik nr 2 do SWZ 

3.Oświadczenie wstępne      – załącznik nr 3 do SWZ 

4. Wykaz dostaw        – załącznik nr 4 do SWZ 

5. Zobowiązanie  do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia   – załącznik nr 5 do SWZ 

6. Wzór umowy         – załącznik nr 6a i 6b do SWZ 

mailto:ug@strzeleczki.pl
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 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania      – załącznik nr 7 do SWZ 

8.Wykaz punktów poboru energii -       – załącznik nr 8 do SWZ 

9. Wykaz punktów poboru energii -       – załącznik nr 9 do SWZ 

10 .Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej     – załącznik nr 10 do SWZ 

11. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby     – załącznik nr 11 do SWZ 
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