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W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH 
 O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.). 
 

 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ.  

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SWZ) W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 3 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.). 

 
I. Zamawiający.                   

II. Tryb udzielenia zamówienia.                

III. Opis przedmiotu zamówienia                

IV. Termin wykonania zamówienia.               

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków.              

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego. 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych  

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.   

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

X. Termin związania ofertą. 

XI. Opis sposobu przygotowania oraz złożenia oferty. 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XVI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XVII. Formalności, jakie muszą być dopełnione po podpisaniu umowy. 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

XXI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

XXII. Postanowienia końcowe. 

XXIII. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 
2) Załącznik nr 2 do  SWZ – Formularz Ofertowy.  
3) Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 3 do umowy wykonawczej. 
4) Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). 
5) Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie  wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 
6) Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5. 
7) Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych  w oświadczeniu 

w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień Publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postę-
powaniu wskazanych przez Zamawiającego. 

8) Załącznik nr 8 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

9) Załącznik nr 9 do SWZ  – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór 
umowy. 
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I. Zamawiający 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji,  
ul. K. Pułaskiego 6/10  
26-600 Radom 
Numer KRS 0000860815 
Tel.: (48) 364-42-41, fax: (48) 364-47-60 
Adres strony internetowej: https://www.itee.lukasiewicz.gov.pl.  
Adres poczty elektronicznej: zp@itee.lukasiewicz.gov.pl (dedykowany dla zamówień publicznych)  
lub: instytut@itee.lukasiewicz.gov.pl (ogólny)  
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /itee-pib/SkrytkaESP 
Godziny pracy: 7:30 do 15:30  
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania  
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi 
 
 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej również "ustawą 
Pzp", a także wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenia wykonawcze oraz 
rozporządzenia wykonawcze, które zachowały moc na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2020), dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie 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), 

2) Rozporządzenie 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 (poz. 2415), 

3) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie 
aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 
wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z 
późn zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi 

4. Szacunkowa wartości zamówienia przekracza progi unijne o których mowa w art. 3 ustawy Pzp. 
5. Zamawiający przewiduje  skorzystanie z możliwości przewidzianej  w art. 139 ustawy Pzp, 

tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz 
z ofertą oświadczenia JEDZ, o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp. Zamawiający przewi-
dział w SWZ możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona.  

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

„SWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  
 
 

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


Specyfikacja warunków zamówienia, numer referencyjny postępowania SI/08/2022 

 

Strona 4 z 33 

III. Opis przedmiotu 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. Nazwy i  Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

 

           09310000 - Elektryczność  

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie doko-
nuje podziału zamówienia na części, ze względu na chęć uzyskania efektu skali, który można 
uzyskać wyłącznie przy dużym wolumenie. Dodatkowo biorąc pod uwagę skomplikowaną sy-
tuację na rynku energetycznym Zamawiający stoi na stanowisku, że duży wolumen będzie 
pomocny w pozyskaniu stabilnej cenowo oferty.  

5. 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).  

6. 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 (t.j. 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 2019 
r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną (Dz.U. poz. 503 z późn.zm).  

7. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o Projektowane postano-
wienia 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].   

8. Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.  

9. Zamawiający oświadcza, iż planowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla każdego 
punktu poboru energii elektrycznej określone zostało w Załączniku nr 1 do SWZ – opisie 
przedmiotu zamówienia. Ilość stanowiąca zamówienie jest wielkością oszacowaną dla każ-
dego 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 Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych 
określonych w ofercie i rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punk-

tach poboru.  
10. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowa-

nie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia.  
11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego 

zamówienia umowy z następującym Operatorem Systemów Dystrybucyjnych (OSD):  
 

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin.  
 

umożliwiającą zawarcie skutecznej umowy dla wszystkich punktów poboru objętych 
SWZ, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
OSD do punktów poboru energii elektrycznej, określonych w Załączniku nr 1 do SWZ. 
Wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe są przystosowane do zmiany sprzedawcy 
w ramach rynku TPA (ang. Third Party Access).  
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12. 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 pełno-
mocnika danych do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

 
13.  Inne uwarunkowania:  

a) Sprzedaż energii elektrycznej jest realizowana przez Wykonawcę na podstawie uregu-
lowań wynikających z ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych do 
tej ustawy. Wykonawca musi w jednakowy sposób realizować procedury wynikające ze 
sprzedaży zgodnie z uregulowaniami prawnymi.  

b) Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy sprzedażowe są uregulowane i 
ustalone w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. Za do-
trzymanie tych parametrów nie jest odpowiedzialny Wykonawca lecz Operator Systemu 
Przesyłowego i Operator Systemu Dystrybucyjnego, którzy świadczą usługi przesyłania 
energii elektrycznej na podstawie taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej odbiorcy energii ponoszą na pod-
stawie oddzielnych umów za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. 

c) Wykonawca musi spełnić określone wymagania w zakresie posiadania odpowiedniej or-
ganizacji, środków technicznych i osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
Zakres spełnienia wymagań jest sprawdzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki na etapie wydawania koncesji na obrót energią elektryczną. W późniejszym okresie 
w ramach swoich uprawnień Prezes URE prowadzi kontrole spełnienia wymaganych 
koncesją wymagań.  

d) Sprzedawana energia elektryczna zużywana jest w czasie rzeczywistym, nie występują 
koszty związane z cyklem życia produktu. Nie występują również żadne dodatkowe 
koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej.  

 

14. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej, o której mowa w 
art. 311 - 315 ustawy Pzp. 

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 
pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 
Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w ni-
niejszej SWZ.  

18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.  
19. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 

227–238 Pzp.  

20. Zamawiający nie przewiduje obowiązku ani możliwości odbycia przez Wykonawcę wizji 
lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o 
których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp przed złożeniem oferty. 

21. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
22. Zamawiający przewiduje prawa opcji. 
 

W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzegają sobie prawo do zwiększenia o 20% 
MWh łącznej ilości energii elektrycznej podanej w pkt. III.1. SWZ. Zaistnienie okoliczności, 
o której mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego Wy-
konawcy z tytułu Umowy. 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 Pzp. 
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Całkowity wolumen w MWh w okresie 
trwania przedmiotu zamówienia 

– zamówienie podstawowe 

Całkowity wolumen w MWh w okresie 
trwania 

przedmiotu zamówienia 

z uwzględnieniem prawa opcji 

 
1263,00 MWh 

 
1515,60 MWh 

 

 
23. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiających, z którego mogą, ale nie muszą skorzystać w 

ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez danego Zamawiającego z 
prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.   

  

  

IV. Termin wykonania zamówienia 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 

 
do 16 miesięcy (jednak termin realizacji zamówienia zakłada dostawy energii nie 
wcześniej niż od  dnia 1 września 2022 r. i nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.), dla 
każdego PPE – zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Opisem przedmiotu zamówienia, jednak nie 
wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji po 
przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przewidzianej 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz przepisami 
wykonawczymi tej ustawy. Niniejszy warunek stosuje się oddzielnie do każdego PPE). 
 

2.  Szczegóły dotyczące okresu dostaw energii elektrycznej (rozpoczęcia) do poszczególnych 
punktów poboru opisano w Załączniku nr 1 do SWZ, kolumna pod nazwą  „Pierwsza możliwa 
data dla zmiany sprzedawcy".  

3. Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminach wskazanych w Załączniku nr 1 jest skuteczne 
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 

 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

  
 1) nie podlegają wykluczeniu; 
 
 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie 

gospodarczym; 
    
     Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

 
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
 
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.). 

 
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
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     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). 

 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez 
zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt. 4 Wykonawca 
składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają 
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
 

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) 
warunek, o którym mowa w pkt 4 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia mogą spełnić łącznie. 

 
5)  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 
     
     Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 
 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w sto-
sownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. 

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 
wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym 
wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm) 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 (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 463 z późn. zm.), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), 

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, 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-228
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/sport-17631344/art-250-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/sport-17631344/art-46
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/refundacja-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-17712396/art-54
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/refundacja-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-17712396/art-54
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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 ustawy 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. 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 ustawy Pzp: 
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 
chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności;  

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa 
pracy:  
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowi-

sku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Ko-
deksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa ob-
cego,  

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymie-
rzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,  

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wy-
nikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;  

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub ko-
mandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za 
wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;  

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
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6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego nie można 
skutecznie wyeliminować w inny sposób, niż przez wykluczenie Wykonawcy. 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

3. W przypadkach, o których mowa w  pkt. VI ust. 2 pkt 1- 4 lub 7 zamawiający może nie wyklu-

czać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczegól-
ności gdy kwota zaległych podatków lub składek 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. 
  

4. 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 łącznie 
następujące przesłanki:  
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 
w szczególności:  
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  
b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 
6. Wykluczenie Wykonawcy następuje:. 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,  
b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 

    ‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został 
określony inny okres wykluczenia; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7  na okres 3 lat 
od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia 

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 
 



Specyfikacja warunków zamówienia, numer referencyjny postępowania SI/08/2022 

 

Strona 10 z 33 

7. 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. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
593 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), 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 rozstrzy-
gającej 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. 
 

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służą-
cych ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) osoba lub podmiot pod-
legające 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 od-
powiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy 
konkursowej. 
 

9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie za-
mówienia. 
 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez Zamawiającego 

 

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

 
1) Zawartość oferty: 

 
1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – sporządzony wg za-

łącznika nr 2 do niniejszej SWZ; 
 

2) Do oferty należy dołączyć: 
 
1. wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
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Załącznik nr 3 do SWZ (stanowiący załącznik nr 3 do projektowanych postanowień 
umowy. 
 

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 zakre-
sie 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 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), 
podmiotu udostępniającego zasoby odpis lub informację musi złożyć każdy z 
podmiotów. 

 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 3 

powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostęp-

nych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych doku-

mentów w formularzu ofertowym. 
5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 3 Zamawiający żąda od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezento-

wania Wykonawcy. 
6. Przepis pkt. 5 powyżej stosuje się w przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz 

wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 Pzp) – dokument potwierdzający ustanowienie peł-

nomocnika do reprezentowania w/w Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia: 

− wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest 
również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP Wykonawców, w szczególności 
w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników. 

− określenie zakresu pełnomocnictwa, 
podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców. 
 

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków do-
wodowych lub dokumentów, o których mowa w  pkt. 3, pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać 
od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie 
przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.  
 

8. W przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udo-
stępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniają-
cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby reali-
zacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
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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:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia. Wzór zobowią-
zania stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

 
9. 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. 

 
10.  Dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w for-

mie niepieniężnej. 
 
11.  Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji gdy oferta lub inne doku-

menty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wy-
konawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsię-
biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. 

 
12.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmioto-

wych środków dowodowych. 
 

3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 
kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elek-
tronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lu-
tego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa spo-
rządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może 
być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

 

4) Oferta, o której mowa w pkt. VII.A.1) ppkt.1 oraz oświadczenie wymienione w pkt.VII.B.1.1 
SWZ,  o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 4 do SWZ 
muszą być złożone, pod rygorem nieważności  w formie elektronicznej.  

 
5) Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy Pzp stanowiące 

załącznik nr 4 do SWZ muszą być złożone w oryginale w języku polskim. 
 

B. Podmiotowe środki dowodowe 

1. 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: 

 
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

 
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu: 
 
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wyklucze-

niu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zama-
wiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego 
dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – wzór oświadczenia wraz z informacją, które 
oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi załącznik nr 4 do 
SWZ w formie zgodnej z pkt. VII.F SWZ. 
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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. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw 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 w zakresie:  
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień pu-

blicznych, zwanej dalej „ustawą”,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamó-

wienie publiczne tytułem środka karnego,  
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,  
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wy-

mierzono karę aresztu,  
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za 

wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu  
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

 
 
UWAGA 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi 
złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
 

3. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego 
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - sporządzonego według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 
 
UWAGA 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi 
złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
 

4. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wyko-
nawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 
z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia doku-
mentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wy-
konawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 
 
UWAGA 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty, o 
których mowa powyżej musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 
 

5. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 
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placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wy-
konawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w za-
kresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia do-
kumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wy-
konawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należ-
ności;  

     Uwaga  

     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 

szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty o 

których mowa powyżej musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

 

6. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji; 

 
UWAGA 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub 
informację musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 
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 są-
dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. VII.B.1.2,   
- wymieniona informacja/dokument powinna być wystawiona nie wcześniej niż 6 mie-

sięcy przed jej złożeniem, 
2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt. VII.B.1.4, zaświadczenia albo innego doku-

mentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubez-
pieczenia 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 za-
mieszkania, 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 wynikają-
cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej pro-
cedury.  

- 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 
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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. 

 
7. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskaza-
nych przez Zamawiającego, o których mowa w:  
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,  
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),  

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymie-
rzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,  

g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,  
h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono 

karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,  
i) art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

J) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

 

 UWAGA 

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 

szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty o 

których mowa powyżej musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

 
8. Na podstawie §5 ust. 1 Rozporządzenia 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 Zmawiający żąda od Wy-
konawcy, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej  podmiotów udostępniają-
cych 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 wy-
kluczenia z postępowania.  

 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

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 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) 

 

Uwaga: 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 cywil-

nej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskaza-
niem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN (słownie: 
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jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) obowiązującą przez cały okres realizacji ni-
niejszego 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. 

 
     Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) 
warunek, o którym mowa w pkt 10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mogą spełnić łącznie. 

 

 

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, lub niezwłocznie po ich 
złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia.  

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1)  może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 
2070 z późn. zm.) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o 
ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie, dane umożliwiające dostęp do tych 
środków.  

2)  podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność.  

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.   
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a 
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

C. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania 
i oceny ofert. 

 

1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wyko-
nawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez 
siebie terminie, chyba, że: 
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub 
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 1 
powyżej, aktualne na dzień ich złożenia.  

3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowo-
dowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.  
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D.  Informacja dla Wykonawców  

 
1. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-

wienia. 

 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do re-
prezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

5. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 1, została wybrana, Zamawiający 
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców.  

6. Zamawiający nie zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań 
dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na 
dostawy.  

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpo-
wiedzialność za wykonanie umowy. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadcze-
nie, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

 
2. Podwykonawstwo 
 

1. Informacja na temat podwykonawców: 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Zamawiający nie będzie badał czy zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia wskazane w SWZ do 
ujawnionych przez Wykonawcę podwykonawców.  

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wy-
konanie zamierza powierzyć podwykonawcom  oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani w (JEDZ/ESPD) w części II/D, oraz w części 
IV/C ppkt 10.   

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego za-
soby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwyko-
nawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wyko-
nawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

 

3. Udostępnianie zasobów 
 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o którym mowa w 
pkt.V.1.4 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówie-
nia lub jego części, polegać na  sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
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udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nim sto-
sunków prawnych. 

2. 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 zamó-
wienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca rea-
lizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2 potwierdza, 
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
4. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające za-

soby ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez Wyko-
nawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada czy nie zachodzą, 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wy-
konawcy.  

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wy-
konawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę ponie-
sioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

6. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie po-
twierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zacho-
dzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wyko-
nawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniają-
cych zasoby.  

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostęp-
niających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem JEDZ także  oświadczenie, pod-
miotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego pod-
miotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 

E. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i 
oświadczeń. 

 

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 
zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się ten dokument. 

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe 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, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 3 powyżej, dokonuje w przypadku:  
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1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniającego zasoby lub podwykonawca, w 
zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

3)     innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 3 może dokonać również notariusz. 

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4  oraz w ust. 7, 8 i 9 należy 
rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału. 

6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, dokumenty niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty niewystawione przez upoważnione podmioty 
lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 8 powyżej, dokonuje w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 
dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio 
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 
9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 8 może dokonać również notariusz. 

10. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

11. Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane 
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

12. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język pol-
ski.  

 

F. Informacje dotyczące sposobu pobrania i złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). 

 
1. Wykonawca na wezwanie dołącza oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o 

niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym 
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przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporzą-
dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonaw-
czym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jedno-
litego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej 
„jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący 
wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie Wykonawca zo-
bowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

1. Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ, przy wykorzystaniu systemu dostępnego 

poprzez stronę internetową: espd.uzp.gov.pl lub poprzez inne dostępne narzędzia lub 
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicz-
nego. 

2. W tym celu należy podjąć następujące kroki:  
a) ze strony internetowej https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi, na 

której udostępniony został SWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie 
„JEDZ.SI/08/2022”, zapisać go na twardym dysku,  

b) wejść na stronę espd.uzp.gov.pl 
c) wybrać odpowiednią wersję językową,  
d) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą”. Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przy-

padku, gdy formularz wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca,  
e) zaimportować pobrany wcześniej plik,  
f) wypełnić formularz JEDZ (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza),  
g) dalej postępować zgodnie z procedurą opisaną w pkt.VII.F.5 SWZ,  

3. Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypeł-

niania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod ad-

resem:   

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-kra-
jowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 
 

4.   Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ poprzez inne dostępne narzędzia lub 
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego. 

5.  Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) powinno: 
a) zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postę-

powaniu;  
b) zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia; 
c) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane kwalifikowa-

nym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi za-
ufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, 
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o 
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797); 

d) zostać złożone w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, 
.docx, .rtf, .xps, odt. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wy-
kluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wyko-
nawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udo-
stępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowied-
nio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 
na jego zasoby. 

5. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udziele-
nie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 

 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

http://espd.uzp.gov.pl/
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi
http://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej   

 
A. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a 
Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 r. 
poz. 344):  

a) miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl (informacje 
o postępowaniu, szyfrowanie oferty, przekierowanie do formularzy ePUAP); 

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod 
adresem: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia (formularze do komunikacji, składanie 
ofert); 

c) poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert), na adresy wskazane w treści 
niniejszej SWZ; 

z uwzględnieniem postanowień określonych w pkt VII.E SWZ, a także: 

d) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl (informacje o postępowaniu); 
e) strony internetowej Zamawiającego https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-

przetargi (ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i informacje 
dla Wykonawców). 
 

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

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

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Do 
zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli 
w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 

ustawy Kodeks Cywilny). 

7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  
lub numerem referencyjnym postępowania: SI/08/2022. 

8. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia jest 
dostępny w miniPortalu (odnośniki: „Lista wszystkich postępowań”). 

9. Składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i składane wraz z nią załączniki), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (Formularz do komunikacji). 

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 11 adres e-mail. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia
https://ezamowienia.gov.pl/pl
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi
https://bip.itee.radom.pl/
https://bip.itee.radom.pl/
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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).  

11. Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email: zp@itee.lukasiewicz.gov.pl.  

12. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania oferty, oświadczenia, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w 
postępowaniu musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 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). 

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

 

B. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami 
są: 

w sprawach merytorycznych: 
Marcin Olifirowicz – Kierownik Działu Organizacji i Koordynacji 
w dni robocze w godz. 730–1530, telefon: (48) 3649230 
marcin.olifirowicz@itee.lukasiewicz.gov.pl 

 

w sprawach formalnych: 
Elżbieta Śródkowska – Specjalista ds. zamówień publicznych 
e-mail: zp@itee.lukasiewicz.gov.pl lub elzbieta.srodkowska@itee.lukasiewicz.gov.pl 
 
w dni robocze w godz. 730–1530, telefon: (048) 3649415. 
 

C. Wyjaśnienia treści SWZ 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upły-

wem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2, przedłuży 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 
w pkt. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku prze-
dłużenia terminu składania ofert.  

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 4, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła za-
pytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.itee.radom.pl/in-
dex.php/home-2/nowe-przetargi. 

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnie-
nia treści SWZ. 

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisem-
ności postępowania. 

 

mailto:zp@itee.lukasiewicz.gov.pl
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi
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D. Modyfikacja treści SWZ 

 
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. 
2. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 
3. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze 
zmianą SWZ i przygotowanie oferty.  

4. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa 
w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, 
o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie 
został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publi-
kacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. 

6. Zamawiający może zmienić ogłoszenie, przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Przepisy art. 87 i art. 88  
ustawy Pzp stosuje się. 

7. W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu są istotne dla sporządzenia wnio-
sków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, zamawiający przedłuża odpo-
wiednio termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin 
składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

8. W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter za-
mówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają za-
kres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256. 

9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SWZ i będą 
wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

 
IX. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu skła-
dania ofert, wnieść wadium w kwocie:  

35 000,00 zł brutto. 

2. Wniesione wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą okre-
ślonego w pkt. X.1  SWZ, z wyjątkiem przypadków, o których mowa  w art. 98 ust.1 pkt. 2 i 3 
oraz ust. 2 Ustawy Pzp. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

1)  pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiają-
cego:  

2)  gwarancjach bankowych;  
3)  gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 299). 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Pekao S.A. 

 Nr: 71 1240 5703 1111 0000 4900 0081 

         W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr SI/08/2022”. 
5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na 

rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (decyduje data 
wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 

6. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty. 
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7. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wystawcę dokumentu.  

8. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwaran-
cja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać nastę-
pujące elementy: 

2) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwa-
ranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji 
lub poręczeniu musi być Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, 
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom,  

3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,  
4) kwotę gwarancji/poręczenia,  
4)  termin ważności gwarancji/poręczenia,  
5)  zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na 

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 
ustawy Pzp.  

9.  W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub 
nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wnio-
sek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawia-
jący odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.  

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  

 
X. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, tj. do dnia 03.10.2022r., przy czym pierw-
szym 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 ust. 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 60 dni.   

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na prze-
dłużony okres związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wyko-
nawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
 
XI. Opis sposobu przygotowania oraz złożenia oferty 

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca wraz z ofertą składa wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki 
wymienione w pkt. VII.A.2)  niniejszej specyfikacji.  

4. Ofertę należy przygotować w oparciu o wymagania określone w SWZ. 
5. Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SWZ były wypełnione przez Wykonawcę 

i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SWZ formie. 

6. Zaleca się wykonawcom (ale nie jest to obowiązkowe), aby po wypełnieniu udostępnionych 
przez Zamawiającego wzorców dokumentów w aplikacji MS Word, przekonwertowali te 
dokumenty do formatu PDF wykorzystując polecenia menu wymienionej aplikacji 
(przykładowo: menu „Plik”, następnie „Eksportuj”, a potem „Utwórz plik PDF/XPS”)1. 

 

1 Wskazówka: w przypadku podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dokument 
w formacie PDF można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym bezpośrednio w aplikacji Adobe 
Acrobat Reader, która umożliwia również wizualizację złożonego podpisu. Szczegółowe informacje w tym 
zakresie zawiera pomoc do wymienionego programu. 
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7. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, musi być sporządzona w języku 
polskim. 

8. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, pod rygorem nieważności, musi być 
sporządzona w formie elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, lub .odt.  

9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkow-
nika systemu” miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkow-
nika_miniPortal-ePUAP.pdf 

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednic-
twem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 
i udostępnionych również na miniPortalu. 

12. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu” miniPortal pod 
adresem: 
ttps://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

13. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej 
oferty. 

14. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezen-
towania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

15. Korzystanie z miniPortalu jest nieodpłatne. 

16. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie 
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

17. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

18. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim 
przypadku zobowiązany jest wykazać, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w osobnym pliku. Tak 
wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z 
postanowień art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

19. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz 
z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 
archiwum (ZIP) – zgodnie z zaleceniami określonymi w pkt 2.  

20. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania tego obowiązku oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 
a także stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą z wiedzą wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

21. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 261 
ustawy Pzp. 

22. Ofertę i wszystkie załączniki Wykonawca składa w formie skompresowanej do jednego pliku 
archiwum (ZIP), a następnie zaszyfrowanej. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach niniejszego 
postępowania. 

 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
A. Sposób i termin składania ofert 
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1. Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres elektronicznej skrzynki podaw-
czej Zamawiającego: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia 

 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2022r. do godziny 11:30. 

 
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Złożenie oraz wy-

cofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. XI niniejszej SWZ. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

 
 
B. Termin otwarcia ofert 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2022r., o godzinie 12.00. 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania na https://miniportal.uzp.gov.pl/ i dokonywane jest przez Zamawiającego.  

3. Otwarcie ofert jest niejawne. 
4. Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert, udostępni  na  stronie internetowej prowa-

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

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzo-
nego postępowania informacje o:  

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 zawartych w ofertach. 
6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możli-

wości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi nie-
zwłocznie po usunięciu awarii.  

7. Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie internetowej pro-
wadzonego postępowania.  

 
 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Wykonawca poda cenę za realizację całego zamówienia w Formularzu ofertowym spo-

rządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ tj. ceny ofertowej netto 
PLN z uwzględnieniem kwoty podatku od towaru i usług (VAT), z wyszczególnieniem 
stawki podatku od towarów i usług (VAT %), których suma stanowić będzie łączną cenę 
ofertową brutto PLN za realizację całego zamówienia.  

2. Cena ofertowa stanowi sumę iloczynu cen jednostkowych za poszczególne produkty i 
podanych ilości tych produktów zgodnie z  formularzem cenowym stanowiącym załącz-
nik nr 3 do SWZ.  

3. Ceny jednostkowe podane przez wykonawcę powinny uwzględniać zysk wykonawcy oraz 
wszystkie inne koszty, związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w ni-
niejszej SWZ, jak również możliwe odchyłki wielkości poboru energii elektrycznej. 

4. Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zobowiązany jest do uzupeł-
nienia w Załączniku nr 3 do SWZ – Formularzu Cenowym kolumny od 5 do 9 oraz kolumny 
od 11 do 15. 

5. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być 
zgodne z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Integralną część 
Formularza ofertowego (załącznika nr 2  do SWZ) stanowi załącznik nr 3 do SWZ – For-
mularz cenowy. 

6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 
miejsca po przecinku. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powy-
żej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia
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7. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przed-
miotu zamówienia zgodnie z SWZ, opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi 
postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 9 do SWZ.  

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium 
ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towa-
rów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku, Wykonawca ma obo-
wiązek:  

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

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

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

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

10. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 
składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 
podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i 
spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp). 

11. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty 
oraz uwzględnieniem pkt 12 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

12. Zamawiający poprawia w ofercie:  
1) oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
3) 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 przypadku, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni 
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody 
na poprawienie omyłki. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert i 

przypisze mu n/w znaczenie: 
 

 

Kryterium Waga [%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena 

C 
100% 100 

               Cena najtańszej oferty  

             spośród złożonych ofert 

C = -----------------------------------------  x 100 punktów 

           Cena oferty badanej  

 

2. Kryterium Cena (C)  
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     Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej 
brutto wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
SWZ i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

     Zamawiający określana maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca za to 

kryterium – 100 punktów 

3. Za ofertą najkorzystniejszą zostanie uznana przez Zamawiającego oferta przedstawiająca 

najkorzystniejszą cenę.  

4. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja obliczona 

ze wzorów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg poniższych zasad: 
4.1. jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 0,1,2,3, albo 4 to zaokrąglamy w dół. 

4.2. jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę. 

5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową 
cenę.  

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą  oferować cen wyższych niż zaoferowane 
w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

8. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę zagranicznego mającego siedzibę bądź 
miejsce zamieszkania poza obszarem UE, Zamawiający, w celu oceny oferty, doliczy do 
przedstawionej w niej ceny cło według kodu taryfy celnej, którego zapłata leży po stronie 
Zamawiającego.  

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

10.   Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności: 
1) nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

11.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie zamieszczone na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-
2/nowe-przetargi. Treść tego zawiadomienia będzie zawierać informacje, o których mowa 
w pkt. 10 ppkt 1).  

12.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również 
zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi. 

 
 
XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający̨ zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym ni̇ż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający̨ może zawrzeć umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ter-
minu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli̇ w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko 
jedną ofertę.  

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

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi
https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi
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4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Za-
łącznik Nr 9 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie-
nia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każ-
demu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwa-
nia współpracy (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez któregokolwiek z jego człon-
ków do czasu wykonania zamówienia. 

6. Jeżeli̇ Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od za-
warcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający̨ może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

XVI.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 9 do SWZ – projektowane 

postanowienia umowy. 

2. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą wyłącznie na podstawie da-
nych o zużyciu energii elektrycznej udostępnionych Wykonawcy przez OSD za dany okres 
rozliczeniowy. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur na podstawie zużyć szacunko-
wych sporządzonych przez Wykonawcę - zakaz nie dotyczy szacunkowych zużyć wykazywa-
nych przez OSD.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur (pojedynczych lub wspólnych) zawiera-
jących rozliczenia wykraczające poza przewidziany umową okres dostaw, pod rygorem 
wstrzymania płatności.  

4. Rozliczenia prowadzone mają być wg jednostek/ danych do wysyłki faktur.  
5. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-roz-

liczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej energii 
elektrycznej, Wykonawca jest zobowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 
Termin płatności faktury korygującej będzie nie krótszy niż 30 dni od dnia jej wystawienia, 
jednakże nie wcześniej niż 10 dni od dnia jej doręczenia danemu Płatnikowi. 

 
 
XVII. Formalności, jakie muszą być dopełnione po podpisaniu umowy. 
          

1. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa (wg Załącz-
nika nr 2 do Wzoru umowy, które stanowią Załącznik nr 9 do SWZ) do:  

- zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (odbiorcy) umowy sprzedaży do OSD,  

- reprezentowania Zamawiającego (odbiorcy) w procesie zmiany sprzedawcy,  

- złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o 
świadczenie usług dystrybucji.  

2. Koszty wynikające ze świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do poszcze-
gólnych punktów poboru ponosi odbiorca energii elektrycznej.  

3. Wymagane przez OSD dane do zmiany sprzedawcy:  

- Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer domu/lokalu/działki, kod pocztowy),  

- Numer PPE,  

- Parametry dystrybucyjne (grupa taryfowa),  

- Szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy [MWh], 

- Nabywca, (nazwa, adres, NIP),  

              - Operator Systemu Dystrybucyjnego,  

  - Obecny sprzedawca, 

- Zmiana sprzedawcy (pierwsza/kolejna), 

- Okres dostaw (od - do),  



Specyfikacja warunków zamówienia, numer referencyjny postępowania SI/08/2022 

 

Strona 30 z 33 

przekazane zostaną w formie tabelarycznej w wersji edytowalnej na wskazany przez wykonawcę 
adres e-mail.  

4. Wykonawca dokona zgłoszenia umowy (do OSD) wyłącznie w oparciu o dane przekazane przez 
Zamawiającego, z którym zawarł on umowę. Skutki zgłoszenia innych danych, niż opisane w 
zdaniu pierwszym, obciążą Wykonawcę. 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 

 
1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ 

oraz danych zawartych w ofercie.  
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 9 do SWZ – projektowane 

postanowienia umowy – wzór umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie pisemnej, opatrzonej własnoręcznym 
podpisem Stron lub elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Stron. 

4. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamó-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm), będzie mógł przesyłać poszczególnym 
Płatnikom drogą elektroniczną (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) faktury elektro-
niczne (wraz z załącznikami), związane z realizacją niniejszego zamówienia.  

5. Poza przypadkami na podstawie art. 436 oraz art. 455 Pzp, opisanymi w zał. nr 9 do SWZ- Wzór 
Umowy, Zamawiający na podstawie art.455 ust. 1 pkt.1. przewidują możliwość dokonania istot-
nych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypad-
kach:  

a) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działa-
nia sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców 
problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwy-
kłymi – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas 
niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Przez siłę wyższą należy 
rozumieć zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organi-
zacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani 
któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części 
lub w całości jego zobowiązania wynikającego z Umowy. Siła wyższa obejmuje w szcze-
gólności zdarzenia żywiołowe, jak bardzo niskie temperatury powietrza lub ciągłe ulewne 
deszcze uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, zagrożenie epide-
miologiczne, epidemia:  

b) w razie, gdy podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania aktua-
lizacji, uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie 
powodujących zmiany celu i istoty Umowy;  

c) w razie wystąpienia konieczności wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze informacyj-
nym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji Umowy, jeśli zmiany te nie mają charakteru istot-
nego;  

d) gdy obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została 
ona zawarta.  

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i 
w zakresie zgodnym z art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli̇ ma lub miał 
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interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na:  
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2.  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający̨ był 

obowiązany̨ na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Izby w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo 

kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upły-
wem tego terminu.  

5. 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; 

6. 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; 

7. 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. 

8. 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 VI ustawy Pzp. 

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowanią odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.  

10. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

XXI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Technologii Eksploatacji, ul.K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel.: (48) 364-42-41, faks: 
(48) 364-47-60, adres poczty elektronicznej: instytut@itee.lukasiewicz.gov.pl; 

• dane kontaktowe inspektora ochrony: danych osobowych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytucie Technologii Eksploatacji: e-mail iodo@itee.lukasiewicz.gov.pl, tel. (48) 36-49-294; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
magnetronów liniowych wraz z systemem zasilania, numer referencyjny postępowania 
C1/01/2022, prowadzonym w trybie podstawowym; 
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• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 
z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO3;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony: Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

XXII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, przy czym 
oferty wraz załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak 
niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia, a dokumenty stanowiące załączniki do protokołu – 
– po wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania. Nie udostępnia się 
informacji mających charakter poufny (np. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzeżonych przez uczestników 

postępowania). 

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek, 
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 
4. Jeżeli udostępnienie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania 

albo ich części przy użyciu środków komunikacji elektronicznej byłoby utrudnione lub 
niemożliwe:  
1) z przyczyn o charakterze technicznym,  
2) z przyczyn wynikających z przepisów odrębnych,  
3) w przypadku odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej 

z powodu zaistnienia jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 ustawy,  

 

2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony: prawnej lub w celu ochrony: praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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4) w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

– Zamawiający niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę, wskazując, że udostępnienie, 
zgodnie z wyborem Zamawiającego, może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego, przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896) lub za 
pośrednictwem posłańca. 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 
2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (Dz.U. poz. 2434). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXIII. Załączniki 

 
1. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.  
2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy.  
3. Załącznik nr 3 - Formularz Cenowy (stanowiący załącznik nr 3 do umowy wykonawczej) 
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w      

postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). 
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.  
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt. 5. 
7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, w zakresie podstaw 
wykluczenia  i spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 
Zamawiającego. 

8. Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

9. Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
wzór umowy. 

DYREKTOR INSTYTUTU 
 
 
 
 

dr inż. Jakub Gadek 

Podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę energii elektrycznej na okres od 1.09.2022 r. 

 do 31.12.2023 r. dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji [Ł-

ITEE] 
 

Nazwa Instytutu Ł-ITEE Ł-ITEE 

Nazwa OSD PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. 

Miejscowość PPE Radom Radom 

Poczta PPE 26-600 26-600 

Ulica PPE Kazimierza Pułaskiego 6/10 Kazimierza Pułaskiego 6/10 

Numer PPE PL_ZEOD_1463000174_23 PL_ZEOD_1463000177_29 

Numer licznika 42882191 42882192 

Grupa taryfowa B21 B21 

Okres rozliczeniowy 1 miesiąc 1 miesiąc 

Moc umowna [kW] 300 300 

Jednostka energii elektrycznej 

czynnej 

MWh MWh 

Strefa  całodobowa całodobowa 

Szacowany wolumen 

zamówienia podstawowego 

[MWh] 

600,00 663,00 

Szacowany wolumen prawa 

opcji 20% [MWh] 

120,00 132,60 

Szacowany łączny wolumen 

zamówienia  z prawem opcji 

[MWh] 

720,00 795,60 

Okres obowiązywania 

aktualnej umowy 

sprzedażowej 

31.08.2022 r. 31.08.2022 r. 

Okres wypowiedzenia 

aktualnej umowy sprzedaży 

1 miesiąc 1 miesiąc 

Pierwsza możliwa data dla 

zmiany sprzedawcy 

1.09.2022 r. 1.09.2022 r. 

Data zawarcia aktualnej 

umowy sprzedaży 

10.01.2022 r. 10.01.2022 r. 

Numer aktualnej umowy 

sprzedaży 

E/US/E001/4642/0035/22 E/US/E001/4642/0035/22 

Rodzaj aktualnej umowy  sprzedażowa sprzedażowa 

Nazwa obecnego sprzedawcy 

energii elektrycznej 

TAURON  

Sprzedaż Sp. z o.o.  

TAURON  

Sprzedaż Sp. z o.o. 

Okres obowiązywania umowy 

dystrybucyjnej z OSD 

nieokreślony nieokreślony 

Zmiana sprzedawcy kolejna kolejna 

Nazwa płatnika Ł-ITEE Ł-ITEE 

Miejscowość Radom Radom 

Kod pocztowy 26-600 26-600 

Ulica Kazimierza Pułaskiego 6/10 Kazimierza Pułaskiego 6/10 
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NIP płatnika 796-003-58-05 796-003-58-05 

 

Łączny szacowany wolumen zamówienia dla obu PPE wynosi; 

                                          Wartość podstawowa  – 1263,00 MWh 

                                             Prawo opcji            –   252,60 MWh 

Całkowity wolumen zamówienia z prawem opcji– 1515,60 MWh 

 

Łączne planowane zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 

wg wskazań licznika z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

 

 

 

 

Lp. 

 

Miesiąc, rok 

 

Ilość energii elektrycznej [MWh] 

 

 

16 miesięcy 

 

Numer PPE 

PL_ZEOD_1463000174_23 

 

Numer PPE 

PL_ZEOD_1463000177_29 

 

dla dwóch 

punktów 

poboru 

Suma: 

 

1. Wrzesień  2022 39,00 43,00 82,00 

2. Październik  

2022 

41,50 45,50 87,00 

3. Listopad  2022 39,50 43,50 83,00 

4. Grudzień  2022                          44,00 48,00 92,00 

5. Styczeń  2023 41,00 45,00 86,00 

6. Luty  2023 37,00 42,00 79,00 

7. Marzec  2023 39,00 42,00 81,00 

8. Kwiecień  2023 33,50 37,50 71,00 

9. Maj  2023 31,00 35,00 66,00 

10. Czerwiec  2023 34,00 38,00 72,00 

11. Lipiec  2023 34,00 38,00 72,00 

12. Sierpień  2023 22,00 26,00 48,00 

13. Wrzesień  2023 39,00 43,00 82,00 

14. Październik  

2023 

41,50 45,50 87,00 

15. Listopad  2023 39,50 43,50 83,00 

16. Grudzień  2023 44,50 47,50 92,00 

SUMA: 600,00 663,00 1263,00 
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Załącznik nr 2 do  SWZ 
 

 
Zamawiający:      

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji,  
ul. K. Pułaskiego 6/10  

26-600 Radom  
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

 

wykonawca/ konsorcjum wykonawców (dalej Wykonawca): 
Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………….  

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………….. 

REGON: …………………………………………………………………………………………………………. 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG: ……………………………………………………………………………………… 

 

Imię, nazwisko, telefon, adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu z Pełnomocnikiem 

Zamawiających: 

………………………………………………………………………….…………………………………….……

…………………………. 

Adres e-mail do prowadzenia korespondencji elektronicznej: 
………………………………………………………………………….…………………………………….……
…………………………. 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) Wykonawcy: 
………………………………………………………………………….…………………………………….…
………………………… 

Rodzaj Wykonawcy:1 

mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo / jednoosobowa 
działalność gospodarcza / osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej / inny rodzaj: 
……………………………………………………………………………………………….. (należy wpisać 
jaki)2. 

 
W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu 
Technologii Eksploatacji” (nr postępowania SI/08/2022). 

 
 

1. Składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Wa-
runków Zamówienia  na następujących warunkach: 

 

 

1 Niewłaściwe skreślić lub usunąć. 
2 Podstawa prawna - (wg zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36-41). 
1) mikroprzedsiębiorstwo* zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 2 milionów euro, 
2) małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż  50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro, 
3) średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 
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Lp. 
 
 

Przedmiot zamówienia 
Cena netto 

PLN 

 
 

Stawka 
VAT   

%  

 
 

Kwota 
podatku 

VAT  
PLN  

(3 x 4) 

 
 

Cena 
brutto 
PLN 

(3+5) 

Cena 
netto PLN 

 
 

Stawka 
VAT 
 %  

 
Kwota 

podatku 
VAT  
PLN 

(7 x 8) 

 
 

Cena 
brutto  
PLN 
(7+9)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
 
 
 

 
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE 

PRAWO OPCJI (20 % ZAMÓWIENIA 
PODSTAWOWEGO) 

Dostawa energii, 
zgodnie z OPZ, 
stanowiącym 
załącznik nr 1 i 3 do 
SWZ 

 

   

   
  

 

  

 
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE I PRAWO OPCJI SUMA NETTO PLN:  

                                                                 (KOLUMNA 3 + KOLUMNA 7) 

 
 

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE I PRAWO OPCJI SUMA KWOTY PODATKU VAT PLN:  
                                                                 (KOLUMNA 5 + KOLUMNA 9) 

 
 

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE I PRAWO OPCJI SUMA BRUTTO PLN:  
                                                              (KOLUMNA 6 + KOLUMNA 10) 

 
 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy w całości wszystkie warunki określone i zawarte 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 
złożenia niniejszej oferty.  

4. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektowanymi postanowie-
niami umowy. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi 
w  Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warun-
ków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w 
przypadku wyboru niniejszej oferty. 

7. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, że jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do po-
wstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryte-
rium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 
usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

8. Oświadczamy, że wybór oferty/oferty w części……… 3 prowadzić będzie do powstania u Zama-
wiającego obowiązku podatkowego  

 

jeżeli wybór oferty doprowadzi do powstania obowiązku podatkowego, należy w  powyższym 
kwadracie zaznaczyć X 

Uwaga – punkt ten dotyczy wyłącznie transakcji zagranicznych.  

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, należy wypełnić 
poniżej: 

 

3 Skreślić nieodpowiednie. 
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Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powsta-
nia obowiązku podatkowego: ………………………………………………………………… 

wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty po-
datku: ………………………………………………………………………………………………… 

stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastoso-
wanie: ………………………………………………………………………………………… 

9. Zostałem poinformowany, że jestem zobowiązany dostosowania mechanizmu podzielonej płat-
ności dla towarów i usług wymienionych w Załączniku nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). 

10. Oświadczamy, że numer rachunku bankowego wskazany we wszystkich fakturach wystawia-
nych do przedmiotowej umowy należy do Wykonawcy i jest: 

a)  rachunkiem rozliczeniowym, wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnych lub zgłoszeniu ak-
tualizacyjnym i potwierdzonym przy wykorzystaniu STIR, dla którego zgodnie z Rozdziałem 
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. 
zm.) prowadzony jest rachunek VAT lub 

b) rachunkiem powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym, wskazanym w zgłoszeniu identyfika-
cyjnych lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonym przy wykorzystaniu STIR, dla któ-
rego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. Rachunek powiązany sta-
nowi rachunek wirtualny stosowany przez Wykonawcę w celu zautomatyzowania rozliczeń, 
którego użycie powoduje, że system bankowy sam rozpoznaje wszystkie parametry prze-
lewu i automatycznie księguje wpłaty na rachunek główny (rozliczeniowy) prowadzony na 
rzecz Wykonawcy. Jest to rachunek „techniczny” powiązany z rachunkiem głównym, którym 
jest rachunek rozliczeniowy zamieszczony w Wykazie podatników VAT. 

11. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

12. Następującą część zamówienia powierzamy/nie powierzamy4 do wykonania wymienionym 
poniżej podwykonawcom, a jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych 
podwykonawców:   

 

Część zamówienia: Podwykonawca (pełna nazwa, 
adres, KRS/CEIDG): 

  

  

 

13. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w dokumentach 
niniejszego postępowania.   

14. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (plik o nazwie:….). 

UWAGA - W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 
ust.  2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

4 Skreślić nieodpowiednie. 
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16. Wskazuję, że dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umo-
cowana do jego reprezentowani znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adre-
sami internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (niepotrzebne skreślić, jeśli 
dotyczy):  

KRS: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/  

CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx/ 

 

Inne:….......................................................................*  

                                      proszę podać dostęp  

 

* Jeżeli dokument rejestrowy jest dostępny w formie elektronicznej w innej bazie danych niż 
KRS lub CEIDG Wykonawca zobowiązany jest do podania miejsca i nazwy bazy danych skąd 
Zamawiający taki dokument może w sposób ogólnodostępny i bezpłatny pobrać. Jeżeli doku-
ment rejestrowy nie jest dostępny w formie elektronicznej pod ww. adresami internetowych ogól-
nodostępnych i bezpłatnych baz danych – do oferty należy załączyć właściwy dokument reje-
strowy. 

17. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty (w tym – jeśli dotyczy – pełno-
mocnictwo upoważniające do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy): 

………………………………………………….…………………………………….…………………… 

………………………………………………….…………………………………….…………………… 

………………………………………………….…………………………………….…………………… 

 

/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby 

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx/
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Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Cenowy  
(stanowiący załącznik nr 3 do umowy wykonawczej)  

                                                          
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej:    

Adres: 
                                                                                  

 

 

  

Zamówienie podstawowe Prawo opcji [20%] 

Lp. 
Numer Punktu Poboru Energe-

tycznego 
Grupa 

taryfowa 

Maksymalne za-
potrzebowanie 
na energię elek-
tryczną czynną 

[MWh] w okresie 
dostaw**    

Cena               
jednostkowa 

netto  
[zł/MWh]* 

Wartość netto 
PLN             (4x5)* 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Kwota podatku VAT 
PLN (6x7)* 

Wartość brutto PLN            
(6+8)* 

Maksymalne za-
potrzebowanie 
na energię elek-
tryczną czynną 

[MWh] w okresie 
dostaw** 

Cena               
jednostkowa 

netto  
[zł/MWh]* 

Wartość netto PLN 
(10x11)* 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Kwota po-
datku VAT 

PLN 
(12x13)* 

Wartość brutto PLN (12+14)* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

CENA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OKREŚLONEJ GRUPY TARYFOWEJ 

Okres dostaw: 01.09.2022 r. - 31.12.2023 r. 

1. PL_ZEOD_1463000174_23 B21 600,00000 
  
  

  
  
  

    120,00000 
  
  

  
  
  

    

2. PL_ZEOD_1463000177_29 B21 663,00000       132,60000       

Razem zamówienie podstawowe NETTO PLN:   X 
Razem prawo opcji 

NETTO PLN: 
  X 

Razem podatek VAT zamówienia podstawowego:   X Razem podatek Vat prawo opcji:   X 

Razem wartość zamówienia podstawowego BRUTTO PLN:   Razem  wartość brutto PLN prawo opcji:   

  

Razem zamówienie podstawowe wraz z prawem opcji NETTO PLN:   

       Razem podatek VAT zamówienia podstawowego wraz z prawem opcji:   

  Razem zamówienie podstawowe wraz z prawem opcji BRUTTO PLN:   

          

Data: ……….., Miejscowość: ………… 
 

Podpis osoby uprawnionej:………..   
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU W FORMIE  JEDNOLITEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ) 

 
 

Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) zamieszczone zostało na stronie internetowej  
prowadzonego postępowania: https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 
 

OŚWIADCZENIE1  WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP 

 

/należy wypełnić tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego - konsorcjum/ 

 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej” 
 
 

działając w imieniu Wykonawców: 

…………………………………………………………(pełna nazwa/firma) 

…………………………………………………………(adres) 

………………………………………………………… (zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

oraz  
 …………………………………………………………(pełna nazwa/firma) 

…………………………………………………………(adres) 

………………………………………………………… (zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Reprezentowanych przez:  
…………………………………………………………(imię, nazwisko, 
………………………………………………………… (stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczam/-my, iż następujące dostawę wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia:  

 

Wykonawca (nazwa): ………………………………………… wykona: 
…………………………………………………………… 

/należy wskazać zakres prac/ 

 

 

Wykonawca (nazwa): ……………………………………….. wykona: 
…………………………………………………………… 

/należy wskazać zakres prac/ 

 

 

 

/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby 

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/ 

 
 

 

 

 

1 Oświadczenie wypełnia każdy z konsorcjantów. 
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Załącznik nr 6 do SWZ  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O PRZYNALEŻNOŚCI  LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 
O KTÓREJ MOWA W ART. 108 UST.1 PKT. 5 

 
Zamawiający:      
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji,  
ul. K. Pułaskiego 6/10  
26-600 Radom  
 

 
Wykonawca: 
………………………………………………….…………………………………….……………………………

……….…………………………………………………………………….…………………………………….…

………………………………….…………………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
………………………………………………….…………………………………….……………………………

……….………………… 

………………………………………………….…………………………………….……………………………

……….………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa 

energii elektrycznej”, nr referencyjny SI/08/2022 niniejszym oświadczam co następuje: 

 

1. Ja niżej podpisany  

........................................................................................................................ oświadczam, iż 

Wykonawca przeze mnie reprezentowany nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę w Postępowaniu. 

 

 

2. Ja niżej podpisany 

 ........................................................................................................................ oświadczam, iż 

Wykonawca przeze mnie reprezentowany należy do tej samej grupy kapitałowej, , w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę w Postępowaniu. Jednocześnie składam poniżej listę podmiotów należących do w/w 

grupy kapitałowej, które złożyły odrębne oferty w niniejszym postępowaniu: 

1) ............................................. 

2) ............................................ 

 

3.  Jednocześnie oświadczam, że istniejące między podmiotami wskazanymi w pkt. 2 powiązanie nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponieważ:  

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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Informacje lub dokumenty potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej: ……………………………………………………………… 

 
UWAGA 
Zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP, oświadczenie to składa wykonawca, który złożył najkorzystniejszą  ofertę 
na wezwanie Zamawiającego. 
W przypadku, w którym Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy skreślić pkt. 2 z 
oznaczeniem nie dotyczy.  
W przypadku, w którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej - składa listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły odrębne oferty w Postępowaniu oraz odpowiednio wypełnia 
pkt. 3 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie składa 
każdy członek konsorcjum. 

 

 

 

 

/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby 

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 7 do SWZ 
 

Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień Publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia  i spełniania warunków 
udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego 

 
 

 
Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____        

 

 

reprezentując1 [pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG]:  

      

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SI/08/2022 - Dostawa energii elektrycznej 
oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w złożonym przeze mnie wcześniej oświadczeniu w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nadal są aktualne, w szczególności w zakresie podstaw 
wykluczenia o których mowa w:  

 
a)  art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,  
b)  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego,  
c)  art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego 

na celu zakłócenie konkurencji,  
d)  art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,  
e)  art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i 

opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),  

f)  art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
ograniczenia wolności lub karę grzywny,  

g)  art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,  
h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ogra-

niczenia wolności lub karę grzywny,  
i)  art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

J)  art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy. 
- tej ustawy. 

 

/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby 

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Dotyczy: Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienie / Podmiotu 
udostępniający zasoby 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, numer referencyjny postępowania SI/08/2022 

 

 

Załącznik nr  8 do SWZ 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia 
 

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów zamówienia dotyczących zamówienia publicznego 
prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - numer 
referencyjny postępowania – SI/08/2022 (dalej Postępowanie) 

 

Ja/My 

………………….. (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu 

udostępniającego) 

………………….. (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu 

udostępniającego) 

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………… (wpisać nazwę podmiotu 

udostępniającego, forma prawna),  z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu 

udostępniającego) zobowiązujemy się do: 

oddania do dyspozycji ……………….  (wpisać wykonawcę, któremu jest udostępniany zasób, jego 

nazwę, formę prawną) z siedzibą w …………… (wpisać adres wykonawcy), zwanemu dalej 

Wykonawcą, posiadanych przez nas niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w 

Postępowaniu oraz potwierdzam/-y, że stosunek łączący nas z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów.  

 

• Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:  

………………………………………………………………………  

(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

• Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez Wykonawcę powyższych za-
sobów przy wykonywaniu zamówienia: ………………………………………………… 
………………………………………………… 
(należy wskazać sposób wykorzystania zasobów i okres udostępnienia) 

 

W związku z udostępnianiem zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej oświadczam, 
że odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, z wyjątkiem przypadków, gdy za nieudostępnienie zasobów nie 
ponoszę winy. W związku z powyższym oddaję/emy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu 
korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu 
i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

 

…………………………………………..   
data, imię, nazwisko i podpis  

osoby uprawnionej do reprezentacji  
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Załącznik nr 9 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – wzór umowy 
 
 
 

Załącznik nr 9 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – wzór umowy zamieszczony został na 
stronie internetowej  prowadzonego postępowania:  

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi 

 

 
 
 

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi

