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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296714-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Elektryczność
2022/S 107-296714

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 387139360
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Śródkowska
E-mail: elzbieta.srodkowska@itee.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 483649415
Faks:  +48 483644760
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.itee.lukasiewicz.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz.

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Badania aplikacyjne, prace rozwoje i komercjalizacja wyników badań

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej
Numer referencyjny: SI/08/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej. Szczegółowy wykaz PPE i opis przedmiotu 
zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ - opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, do 2 punktów poboru (dalej „PPE”) o łącznym 
szacowanym wolumenie 1263 MWh. Zamawiający określają minimalne zużycie na 50% wolumenu wskazanego 
powyżej.
2. Szczegółowy wykaz PPE i opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ – Opisie 
przedmiotu zamówienia.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału 
zamówienia na części, ze względu na chęć uzyskania efektu skali, który można uzyskać wyłącznie przy dużym 
wolumenie. Dodatkowo biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację na rynku energetycznym Zamawiający stoi 
na stanowisku, że duży wolumen będzie pomocny w pozyskaniu stabilnej cenowo oferty.
4. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać 
od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie ilości pobranej energii nie pociąga 
dla zamawiającego (odbiorcy) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie 
pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie. Ilość zużycia energii w ramach Umowy nie będzie 
jednak mniejsza niż 50 % wolumenu wskazanego w ust. 1 (minimalny zakres świadczenia).
5.Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności 
na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r.; 
poz. 716 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 
6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (poz. 503 z późn.zm).
6. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o Projektowane postanowienia umowy - 
Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej tj. Załącznik nr
9 do SWZ, a ustalenie ceny jednostkowej zakupu 1 MWh energii elektrycznej czynnej dla całego okresu dostaw 
odbywać się będzie w oparciu o zaoferowaną cenę sprzedaży energii elektrycznej czynnej [zł/MWh].
7.Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej .
8.Zamawiający oświadcza, iż planowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla każdego punktu poboru 
energii elektrycznej określone zostało w Załączniku nr 1 do SWZ. Ilość stanowiąca zamówienie jest wielkością 
oszacowaną dla każdego z punktów poboru energii elektrycznej, z należytą starannością w oparciu o faktyczne 
dotychczasowe zużycie energii elektrycznej. Powyższe dane mają charakter informacyjny, służą wyłącznie do 
obliczenia ceny oferty i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Wynagrodzenie 
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Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej w poszczególnych punktach poboru.
10.Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 
dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia.
11.Wykonawca, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i 
Zamawiającego umowę sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane (po zawarciu 
umowy sprzedaży energii elektrycznej) przez Zamawiającego lub jego pełnomocnika danych do zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej.
Ze względu na ograniczenia techniczne pełna treść opisu przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia o 20% MWh łącznej 
ilości energii elektrycznej. Zwiększenie ilości zakupionej energii dla przedmiotu zamówienia i tym samym 
Wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 
Ustawy. Warunki skorzystania z prawa opcji zostały szczegółowo określone w SWZ, w szczególności we wzorze 
umowy (zał. 9).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.) (obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszej umowy).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie 
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o którym mowa powyżej dotyczący uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej 
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działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są 
wymagane.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 200 000,00 zł. (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100), 
obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszej umowy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków informacje zawarte poniżej zostały zamieszczone w tej Sekcji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. VII.B.1.2 – składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. VII.B.1.2
- wymieniona informacja/dokument powinna być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt. VII.B.1.4, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w 
pkt. VII.B.1.5, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. VII.B.1.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt. VII.B.1.2 , lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je 
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy -powinny być wystawione odpowiednio w terminach 
określonych w pkt. VII.B.1.2 i pkt. VII.B.1.4-6.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków informacje zawarte poniżej zostały zamieszczone w tej Sekcji.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie w art. 108 ust. 1 ustawy 
Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na 
podstawie w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 7 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp. W przypadkach, 
o których mowa w pkt. VI ust. 2 pkt 1- 4 lub 7 zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie 
byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek 
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na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym 
mowa w pkt. V.1.4 ustawy Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i art. 109 ust. 1 pkt 2 - 4 i 7 ustawy Pzp, 
jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy PZP. Wykluczenie 
wykonawcy następuje w przypadkach określonych w pkt. VI.2.6 SWZ. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się: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)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. 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, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
4)W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę 
takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 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) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na 
podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia 
publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze 
decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ww. ustawy przez 
ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie 
się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie, złożenie oferty,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków informacje zawarte poniżej zostały zamieszczone w tej Sekcji.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1.Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw 
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wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 
ustawy PZP, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa również podmiot udostępniający 
zasoby
2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego
3. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej.
4. zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 6. odpis lub 
informacja z KRS lub z CEiDG
7. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp
8. Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od Wykonawcy Zmawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp 
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt. VII.B.1.2 oraz w pkt.VII.B.1.4-1.7 
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia
9. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii 
elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie 
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o którym mowa powyżej dotyczący uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są 
wymagane.
10. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) 
obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego 
podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej Wykonawca składa inne podmiotowe środki 
dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy, określone zostały w załączniku nr 9 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą wyłącznie na podstawie danych o zużyciu 
energii elektrycznej udostępnionych Wykonawcy przez OSD za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający nie 
dopuszcza wystawiania faktur na podstawie zużyć szacunkowych sporządzonych przez Wykonawcę - zakaz nie 
dotyczy szacunkowych zużyć wykazywanych przez OSD.

Sekcja IV: Procedura

03/06/2022 S107
https://ted.europa.eu/TED

6 / 9



Dz.U./S S107
03/06/2022
296714-2022-PL

7 / 9

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2022
Czas lokalny: 11:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert bezpośrednio po upływie terminu do ich składania na
https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia i dokonywane jest przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje skorzystanie z możliwości przewidzianej w art. 139 ust.1 ustawy PZP.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym wg załącznika nr 2 do niniejszej SWZ. Do oferty 
należy dołączyć:
1) Wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 
SWZ (stanowiącego załącznik nr 3 do projektowanych postanowień umowy - Załącznika nr 9 do SWZ. 2) 
Uwaga: Zamawiający tymczasowo oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na 
podstawie oświadczenia w części IV sekcja α (alfa- „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów 
kwalifikacji”) JEDZ. Wypełniając Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, w zakresie 
Części IV: Kryteria kwalifikacji – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji IV i nie musi wypełniać 
żadnej z pozostałych sekcji w części IV. UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. 
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 
ustawy PZP, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa również podmiot udostępniający 
zasoby.
3) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. UWAGA: W przypadku 
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, 
wspólnicy spółki cywilnej), podmiotu udostępniającego zasoby odpis lub informację musi złożyć każdy z w/
w podmiotów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4.W przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określać, w szczególności zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby i 
sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 
zasoby przy wykonywaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
6.Dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej.
7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku 
postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 
zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8. 
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
8. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 35 000,00 zł brutto w 
formie określonej w pkt IX.3 SWZ.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SWZ 
udostępnionej na stronie
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający mimo obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy 
Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2022
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