
Uchwała Nr ./lQfó.|. Ml....

^app^S.'e^v
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu
Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych oraz Gminy Zduny i jej jednostek
organizacyjnych".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 1526) oraz na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1710 i póz. 1933)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

^ §1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu
Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych oraz Gminy Zduny i jej jednostek
organizacyjnych".

§2. Zatwierdza się specyfikację warunków zamówienia dotyczącą zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Łowickiego i jego
jednostek organizacyjnych oraz Gminy Zduny i jej jednostek organizacyjnych", w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Sporządził: Rafał Pawłowski
06.10.2022r.



Nr sprawy: IZP.272.19.2022

Zamawiający:
Powiat Łowicki

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

^ „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek
organizacyjnych oraz Gminy Zduny i jej jednostek organizacyjnych"

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

^^
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Rozdział l: Nazwa, adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz.
Numer tel.: 46 811 5300
Adres poczty elektronicznej: przetami@powiatlowicki.pl
Adres strony internatowej prowadzonego postępowania: https://miniportal,uzp,gQV,pl
Adres strony internetowej Zamawiającego:
www. powiat, łowicz, pl
http: //www. bi p, powiat.lpwicz.pl
Adres skrytki ePUAP Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łowiczu
/2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Powiat Łowicki, jako Zamawiający upoważniony został do przeprowadzenia postępowania
pn: „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych
oraz Gminy Zduny i jej jednostek organizacyjnych" na podstawie podpisanego porozumienia
w imieniu:

1. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
2. l Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu,
3. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu,
4. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu,
5. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu,
6. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu,
7. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu,
8. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu,
9. Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu,
10. Domu Pomocy Społecznej „Borówek",
11. Muzeum w Łowiczu,
12. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu,
13. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi,
14. Gminy Zduny,
15. Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny,
16. Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym,
17. Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach.

Ww. Zamawiający zawarli na podstawie art. 38 ustawy „pzp" porozumienie w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii
elektrycznej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych oraz Gminy Zduny i jej
jednostek organizacyjnych.

Rozdział II: Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia
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Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej
prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl
oraz dodatkowo:
https://www.bip.powiat.lowicz,pl/

Rozdział III: Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej także „Pzp".

Rozdział IV: Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne dla 167 punktów
poboru energii elektrycznej Zmawiających wchodzących w skład grupy zakupowej o łącznym
szacowanym wolumenie 2 801 879 kWh w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia
01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów
poboru energii elektrycznej rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Grupa taryfowa C11
Strefa całodobowa 833 971 kWh

Grupa taryfowa C11o
Strefa całodobowa 52 119 RWh

Grupa taryfowa C21
Strefa całodobowa 855 190 kWh

r^

Grupa taryfowa G 11
Strefa całodobowa: 293 912 kWh

Grupa taryfowa C12a (624 958 kWh)
l strefa szczyt 194 715 kWh
II strefa poza szczytem 430 243 kWh

Grupa taryfowa C12b (81 077 kWh)
l strefa szczyt 53 065 kWh
II strefa poza szczytem 28 012 kWh

Grupa taryfowa C12w (7 288 kWh)
l strefa szczyt 2 914 kWh
II strefa poza szczytem 4 374 RWh

Grupa taryfowa C22a (53 364 kWh)
l strefa szczyt 15014 kWh
II strefa poza szczytem 38 350 kWh
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2.1 Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 1
do Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego zwanym również
projektem umowy (załącznik nr 10 do SWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje
Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego tj.
odpowiednio: PGE Dystrybucja SA lub ENERGA OPERATOR SA do realizacji zawartej z
Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz składania oświadczeń woli.

2.2 Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów poboru
odbywa się po raz kolejny a umowy dot. sprzedaży energii elektrycznej zawarte są na czas
określony do dnia 31. 12.2022 r.

2.3 Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla:
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
-1 Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu,
- Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu,
- Domu Pomocy Społecznej „Borówek",
- Muzeum w Łowiczu,
- Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu,
- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi
- Powiatu Łowickiego
jest Respect Energy S.A. z siedzibą w Warszawie.

Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla:
- Gminy Zduny,
- Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny,
- Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym,
- Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach
jest ENTRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach.

Dla punktu poboru kod PPE: PL0037740019300645 świadczenie usług dystrybucji zapewnia
ENERGA OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Dla pozostałych 166
punktów poboru energii elektrycznej świadczenie usług dystrybucji zapewnia PGE Dystrybucja
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin (Oddział Łódź-Teren).
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2.4 Umowy dystrybucyjne zostały zawarte na czas nieokreślony, za wyjątkiem następujących
punktów PPE:
-PLZELD040000270146
-PLZELD040022030188
-PLZELD040003210149
-PLZELD040000770196
-PLZELD040001890114
-PLZELD040004940128
-PLZELD040033320153
-PLZELD040002780106
-PLZELD040002770105
-PLZELD040033300151
-PLZELD040003200148
-PLZELD040759430111
-PLZELD040012260181
-PLZELD040002570182
-PLZELD040006600100
-PL0037740019300645
-PLZELD040793620135
-PLZELD040006640104
-PLZELD040022230111
-PLZELD040022240112
-PLZELD040022250113
-PLZELD040022260114
-PLZELD040022270115
-PLZELD040045870147

dla których zawarto umowy dystrybucyjne na czas określony do dnia 31.12.2022 r.
Zamawiający informuje, że wszystkie jednostki wchodzące w skład grupy zakupowej zawrą
odpowiednie umowy dystrybucyjne bez konieczności pośrednictwa Wykonawcy w tym
zakresie.

2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
2.6 W całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przewiduje
ponoszenia żadnych innych kosztów oprócz zapłaty za rzeczywiście wykorzystaną energię
elektryczną.

3.Dostawy energii będą się odbywały na podstawie umów zawieranych odrębnie przez
poszczególnych wspólnych Zamawiających.

4. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z właściwym
operatorami systemu dystrybucyjnego, zwanymi dalej OSD.

5. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami
ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
6. Wyszczególnione w załączniku nr: 1 do SWZ dane PPE tj. grupy taryfowe, nr licznika oraz
dane adresowe są zgodne z danymi zawartymi w aktualnie obowiązujących umowach o
świadczenie usług dystrybucji.
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7. Zamawiający udostępni wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego Wykonawcy
dane o PPE w postaci pliku MS Excel;

8. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akty notarialne, umowy najmu, umowy
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w
przedmiocie zamówienia.

9. Kody CPV:
09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa,
09310000 - Elektryczność

10. Zamawiający wymaga aby czynności dotyczące dostawy energii elektrycznej dla
Zamawiającego wykonywane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę realizowane były
zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.

Rozdziały: Termin wykonania zamówienia
1. Zamówienie będzie realizowane od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Z przyczyn formalno-prawnych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia
wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do
01.02.2023 r. , jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie
której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym
przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.

Rozdział VI: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 10 do SWZ. Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w treści
umowy.

Rozdział VII: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://minipqrtąl^izp.ciov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej: izp@powiatlowicki.pl .

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie
ePUAP.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
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6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku
przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą
ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
dokumenVinformacje z serwera pocztowego Zamawiającego.

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 11
do niniejszej SWZ. Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta
oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również

^^ komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
izp@powiatlowicki.pl

9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe
odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza
do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww.
dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty
elektronicznej, na adres email: izp@powiatlowicki.pl

10. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu 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 póz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U z 2020 poz.2415).

^-^ 11. Dokumenty w wersji elektronicznej Wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie z
załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 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 tj. wykazem formatów danych oraz standardów zapewniających
dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych
używanych do realizacji zadań publicznych (tj. Dz. U z 2017 r póz. 2247) (.pdf, .doc, .docx,
.rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx).

12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Rozdział VIII: Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z
Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
przypadku zaistnienia sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp
Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie zachodzą przesłanki określone w
art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
został opisany w Rozdziale VII.
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Rozdział IX: Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Rafał Pawłowski, Magdalena Zurawska - w sprawach dotyczących zagadnień formalnych
tel. (46) 811 53 65, w godzinach: 9:00 - 12:00, e-mail: izp@powiatlowicki.pl

Rozdział X: Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków
zamówienia

1. Każdy Wykonawca zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp ma prawo zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania
ofert zmienić treść SWZ, którą udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SWZ.

RozdziatXI: Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia

18.02.2023 r. (90 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w
którym upływa termin składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia
przez Wykonawcę pisemnego (t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków
pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział XII: Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

2. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z
kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.ciov.pl.

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.

4. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale XVIII, XIX i XX SWZ należy złożyć pod rygorem
nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy,
oświadczenia i inne pisma, nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z
właściwego rejestru albo innego dokumentu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w
oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej). Dopuszcza
się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do
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art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie
skan pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego.

6. Jeżeli podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z
niniejszą SWZ formie.

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. W terminie składania ofert należy złożyć:
1) wypełniony Formularz oferty wg załącznika nr 2 do SWZ,
2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu, sporządzonego na formularzu JEDZ, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), aktualne na dzień składania ofert - załącznik nr 3 do SWZ,

3) oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014
oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SWZ,

4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
chyba że Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, to Zamawiający uzyska je
samodzielnie,

5) Pełnomocnictwa do złożenia oferty - jeżeli dotyczy.
6) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które usługi

wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 6 do SWZ - w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna).

10. Zaleca się skompresować ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia do jednego pliku
archiwum (.zip)

11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r.póz. 1913), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z
przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia
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informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez
uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

12. W celu złożenia oferty należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy
rozwiązania informatycznego pod adresem:
https://miniportal.uzp.c)ov.pl/lnstrukcia użytkownika miniPortal-ePUAP.pdf

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu
haseł i bez szyfrowania).

Rozdział XIII: Zasady sporządzania i forma dokumentów elektronicznych składanych w
postępowaniu.
1. Oferta oraz JEDZ składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowalnym

podpisem elektronicznym.
2. Przez dokument elektroniczny lub oświadczenie należy rozumieć dokument/oświadczenie

wytworzony/e w postaci elektronicznej, zapisany/e w formacie danych np. .pdf (zalecany
format) bądź innym rekomendowanym formatem np. .doc, .xls., Jpg jpeg, i podpisany/e
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np.: dokument pełnomocnictwa przygotowany
w formie elektronicznej, zapisany w formacie danych np.: .pdf, a następnie podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy),

3. Przez elektroniczną kopię dokumentu lub oświadczenia należy rozumieć oryginalny
dokument w formie pisemnej, który zeskanowano do pliku w formacie danych np.: .pdf, a
następnie podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np.: dokument
pełnomocnictwa sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy, który został zeskanowany do pliku w formacie np.: .pdf i
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. W przypadku składania większej liczby elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń,
wszystkie zeskanowane dokumenty można skompresować do jednego pliku archiwum (np.:
zip, .7Z), a następnie skompresowany plik podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Złożony w ten sposób podpis będzie potwierdzał zgodność z oryginałem wszystkich
elektronicznych kopii dokumentów znajdujących się w skompresowanym pliku. Należy przy
tym pamiętać, że wszystkie dokumenty elektroniczne lub oświadczenia znajdujące się w
skompresowanym pliku muszą być przygotowane w sposób opisany w ust. 2.

5. Zamawiający, zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017r. póz.
1320) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego
jako:
a) Dokument w formacie „.pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „.pdf, wtedy
należy użyć formatu XAdES.
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c) W przypadku podpisu jakiegokolwiek dokumentu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym formatu XAdES (zewnętrzny podpis), niezbędne jest by prócz
podpisywanego dokumentu był do niego dołączony również plik z tym podpisem.

6. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu
wymaganym podpisem. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co
równoznaczne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

7. Przed wysłaniem oferty, Wykonawca dokonuje jednokrotnego zaszyfrowania,
przygotowanego wcześniej i spakowanego do formatu np.: zip, 7Z katalogu plików
(formularz oferty + wymagane załączniki). W katalogu tym winny znaleźć się odpowiednio
nazwane i podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym wymagane dokumenty
(pliki).

8. Oferta przed wysłaniem, winna być zaszyfrowana z pomocą specjalnej opcji/usługi
oferowanej przez miniPortal -zgodnie z Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP:
https://miniportal.yzp,ggy,^

Rozdział XIV: Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej
na miniPortalu.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2022 r., do godz. 10.00
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie

sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika.
Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy
ewentualnym wycofaniu oferty.

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortaIu.

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać wycofania
złożonej oferty.

Rozdział XV: Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego

po załogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2022 r., o godzinie: 12.00.
3. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
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5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;

5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.

Rozdział XVI: Podstawy wykluczenia
1. Na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się,
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę:

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

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. póz. 1133 oraz z 2021 r.póz.
2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 523, 1292, 1559 i 2054),

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) powierzania 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. póz. 769 oraz z 2020 r. póz. 2023),

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;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo kompiementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt1.1;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
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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;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. 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, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od
siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy
lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

^\

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 póz. 835) o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego tj:

2.1. Wykonawcę 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;

2.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2022 r. póz. 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;

2.3. Wykonawcę, 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.póz. 217, 2105 i 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania wskazanych wyżej okoliczności.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art.
w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014.
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Na podstawie art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 zakazuje się udzielania lub dalszego
wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w
sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i
10, art.11,12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy
2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13
lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

3.1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z
siedzibą w Rosji;

3.2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub
pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego
ustępu; lub

3.3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym
podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na
nich ponad 10 % wartości zamówienia.

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił
łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa
w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza
Wykonawcę.

7. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia wg zasady spełnia/nie spełnia, wstępnie na podstawie informacji zawartych w
oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 125 Pzp, składanych na formularz JEDZ a następnie na podstawie treści
podmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozdziale XX SWZ.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych
Wykonawców.

9. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.

10. Z uwagi na wartość zamówienia Zamawiający odstępuje od przesłanki wykluczania
wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ nie ma ona
zastosowania w niniejszym postępowaniu.
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Rozdział XVII: Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się udzielać Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie 1
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

(Rozdział XVI SWZ).

1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada
obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną (OEE), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Uwaga nr 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp: „Warunek dotyczący uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art.
112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający
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."

Uwaga nr 2. Poleganie na zasobach innych podmiotów - nie dotyczy, ze względu na treść
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp

Rozdział XVIII: Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
1. Do oferty (Formularz ofertowy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
zwanego dalej JEDZ - Załącznik nr 3 do SWZ. Celem ułatwienia Wykonawcy sporządzenia
JEDZ Zamawiający przygotował formularz JEDZ, w formacie pliku XML.

2) Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka
EZamówienia/
JEDZ. Link do instrukcji:
https://www.uzp.flov.pl/baza-wiedzv/prawo-zamowien-publicznych-reaulacje/prawo-
kraiowe/iednolity-ęuropejski-dokument-zamowienia
Instrukcja wypełnienia dokumentu stanowi ponadto Załącznik nr 4 do SWZ.

3) JEDZ winien zawierać, w szczególności informacje, że:
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 108 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Oświadczenie Wykonawca składa odpowiednio w części III JEDZ
Tabela A, B, C i D,
- Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
swz.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ (czyli warunków
udziału w postępowaniu) wypełnił wyłącznie sekcję a (alfa).
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Rozdział XXI 11: Podwykonawcy
1. Zamawiający może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

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 pkt. 13 i 14 Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm
podwykonawców, o ile są znane.

4. Jeżeli Wykonawca cały zakres zadania będzie wykonywał osobiście, bez pomocy
Podwykonawców, wówczas w stosowne miejsca należy wpisać "nie dotyczy".

5. Jeżeli Wykonawca nie zamieści w formularzu ofertowym żadnych informacji dot.
Podwykonawców, Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zadania
samodzielnie, bez udziału Podwykonawców.

6. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, poda nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w
wykonanie usług.
Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.

7. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.

8. W przypadku uzyskania zamówienia i realizacji usługi przy udziale Podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z Podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XXIV: Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
zamówienia.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SWZ dokonywane będą w walucie polskiej.

Rozdział XXV: Wad i urn
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XXVI: Sposób obliczenia ceny
1. Wartość przedstawiona w ofercie jest wyrażona w polskich złotych.
2. Podstawą do kalkulacji ceny ofertowej jest Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

stanowiący załącznik nr 1 SWZ.
3. Cenę brutto oferty należy obliczyć jako iloczyn cen jednostkowych netto zaoferowanych

przez Wykonawcę oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, powiększony o
należny podatek VAT.



4. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który
stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

5. Wartości zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w
złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej, muszą być
wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.

8. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT wskazanej w SWZ tj. 23%. Cena
całkowita w ofercie będzie stanowić dla Zamawiającego wyłącznie wartość do porównania
ofert, a faktyczna kwota, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy w okresie umowy będzie
uzależniona od aktualnej stawki podatku VAT na 2023 rok.

9. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) będzie podlegała zmianie tylko w
przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz należności wynikające z obowiązujących przepisów.

10. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z wykonaniem
zamówienia.

,/^ 11. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. póz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i
usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

12. W ofercie, o której mowa w ust. 11, Wykonawca ma obowiązek o ile dotyczy:
12.1 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do

powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

12.2 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

12.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;

12.4 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.

13. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy pzp, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,

/^\ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W szczególności Zamawiający poprawi:

13.1 błędne obliczenie wartości podatku VAT,
13.2 błędne zsumowanie w ofercie wartości netto,
13.3 błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto,
13.4 Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy

omyłek rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia
„oczywistej omyłki rachunkowej": błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu
ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania
arytmetycznego, przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe, i który
można jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem
powszechnie znanych reguł arytmetycznych.
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Rozdział XXVII: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi
kryteriami i ich wagami:

Kryterium: cena
Waga kryterium: 100%

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.

2. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta z najniższą
ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie
mniej, według formuły:

C=(Cn,in/Coferta)*100pkt,
Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta cena badanej oferty.

3. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
4. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych będzie liczona z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.

6. Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający publiczni mogą zastosować kryterium
ceny jako jedyne kryterium oceny ofert jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia
wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających
się na przedmiot zamówienia. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne
kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe.
Standardy jakościowe zostały opisane w § 38 -43 Rozporządzenia Ministra Energii z
dnia 06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.2019 póz. 503).

Rozdział XXVIII: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXIX: 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, z uwzględnieniem

art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią załącznik nr 10 do SWZ.

22



/^^,

^\

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Rozdział XXX: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowa-
nią odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej" Pzp.

Rozdział XXXI: Inne postanowienia
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Powody nie dokonania podziału:
Zamówienie nie zostało podzielone na części ze wzglądów m.in. ekonomicznych. Wolumen
energii elektrycznej, który został przewidziany do zakupu w niniejszym postępowaniu jest
tożsamy z wolumenem z lat poprzednich. W poprzednich postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego dot. zakupu energii elektrycznej ofertę składały małe i średnie
przedsiębiorstwa. Świadczy to o tym, że zakupywany wolumen energii elektrycznej nie
ogranicza w najmniejszym stopniu dostępu firm z sektora MSP. Dokonanie podziału
zamówienia na części byłoby sztuczne i nieracjonalne. W opinii Zamawiającego
korzystniejsze warunki realizacji zamówienia będą miały miejsce w sytuacji, w której
udzielenie zamówienia nastąpi w całości jednemu wykonawcy.

Nie wpływa to na zmniejszenie konkurencyjności MSP, nie zaburza konkurencyjności, pozwala
na racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
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7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
12. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
13. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę, w rozumieniu Kodeksu pracy, osób, które będą realizowały zamówienie.

Zatwierdzam:
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^^

Załączniki do SWZ
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3- JEDZ;
Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełnienia JEDZ,
Załącznik nr 5 - Oświadczenia Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o

udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k
Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 6 - Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy;

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej;

Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;
Załącznik nr 10 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Załącznik nr 10.1 - Wzór pełnomocnictwa stanowiący załącznik nr 1 do projektu
umowy

Załącznik nr. 10.2 - Zestawienie punktów poboru stanowiący załącznik nr 2 do
projektu umowy

Załącznik nr 11 - Link do postępowania oraz ID postępowania;

i

25




