EK-ZP1/8/22

Oznaczenie sprawy:

EK-ZP1/8/22

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
DLA
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POD NAZWĄ

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności
publicznej oraz oświetlenia ulicznego, na okres od 1 stycznia 2023 r.
do 31 grudnia 2023 r.
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.)
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1. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającymi są podmioty (i ich podległe jednostki organizacyjne) wchodzące w skład grupy zakupowej
energii elektrycznej (GZEE). Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi w przedmiotowym
postępowaniu zawarto w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Przeprowadzenie postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiających wymienionych w Załączniku nr 1
do SWZ zostało powierzone Pełnomocnikowi Zamawiających, tj.:
Firma: Energia Komunalna Sp. z o.o.
Adres: Rynek 55/2, 58-200 Dzierżoniów
NIP: 8822135641
REGON: 386655147
KRS: 000852411, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy,
kapitał zakładowy 3.173.000 zł
Telefon: 74 837 40 47
Adres e-mail: biuro@energia-komunalna.pl
Adres www: https://energia-komunalna.pl
Adres www do obsługi zamówień publicznych: https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
2.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: EK-ZP1/8/22 Wykonawcy
powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm. – dalej ustawy Pzp
lub Pzp) o wartości szacunkowej przekraczającej progi unijne o których mowa w art. 3 Pzp.
3.2. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji
zamówienia określone w SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
3.3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której
mowa w art. 139 ust. 1 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.
3.4. Zamawiający informuje, iż:
− zgodnie z art. 256 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego
postępowania przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące,
że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
− zgodnie z art. 257 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego
postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3.5. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne
dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego
sporządzona będzie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3.6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla uczestników grupowego zakupu energii
elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2. Wspólny słownik zamówień
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CPV: 09300000-2 –Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa ;
CPV: 09310000-5 - elektryczność
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.5. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
c) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom), i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
(w przypadku gdy są mu znane na tym etapie postępowania)
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
5.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony i obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2023 r.
Realizacja dostaw energii elektrycznej będzie trwać od dnia 1 stycznia 2023 r., lecz rozpocznie się nie
wcześniej (w odniesieniu do poszczególnych do poszczególnych PPE), niż z dniem skutecznego rozwiązania
dotychczasowych umów sprzedaży lub umów kompleksowych energii elektrycznej z poprzednim
sprzedawcą oraz pozytywnym zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy u OSD oraz zawarciu umowy
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o ile będzie taka konieczność.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z ustawą z kwietnia
1997 roku – Prawo energetyczne, potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia
działalności w zakresie obrotu energią elektryczną oraz posiada zawartą lub obowiązującą
umowę, od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 r. tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD),
z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na podstawie której może prowadzić
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich
obiektów Zamawiającego (TAURON Dystrybucja S.A.).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada ww.
uprawnienia do prowadzenia działalności i zrealizuje dostawy, do których uprawnienia te są
wymagane.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej: 5 000 000,00 zł
(słownie: pięć milionów złotych 00/100);
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) sumaryczna sprzedaż energii elektrycznej w ciągu 12
kolejnych miesięcy wynosiła ilościowo co najmniej 8 GWh i dotyczyła sumarycznie rozliczenia co
najmniej 100 punktów poboru energii elektrycznej (PPE) w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
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W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek ma spełnić jeden z Wykonawców.
W przypadku udostępnienia zasobów, warunek w całości ma spełnić podmiot udostępniający.
6.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
7.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek
z okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
7.3. Wykluczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp następuje zgodnie z
art. 111 ustawy Pzp.
7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp lub
art. 109 ust. 1 pkt 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110
ust. 2 Pzp.
7.5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, 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
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie (tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe), że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej zwanego dalej „jednolitym
dokumentem” lub ,,JEDZ’’ - załącznik nr 3 do SWZ. Ponadto Wykonawca dołącza aktualne na dzień
składania ofert oświadczenia stanowiące załącznik nr 3a do SWZ, tj. „Oświadczenia
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek
wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego”.
Informacje zawarte w JEDZ oraz w oświadczeniu w zakresie dodatkowych podstaw wykluczenia stanowią
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający oczekuje, aby w zakresie warunków udziału (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył
się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV JEDZ, bez konieczności wypełniania dalszych pozostałych sekcji
części IV formularza dotyczących kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania
konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona
w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.
Jeśli wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

wypełnia oświadczenie w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których
zdolności Wykonawca nie polega) podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawców, natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w
Części III;
W części V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.
Treść formularza JEDZ oraz edytowalną wersję wraz z instrukcją wypełnienia można znaleźć pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolityeuropejski-dokument-zamowienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa
w pkt. 8.2 (JEDZ – zał. 3 oraz oświadczenia – zał. 3a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. W tym przypadku potwierdzają one spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda JEDZ od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami,
na zasoby których Wykonawca powołuje się w celów wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.2. (JEDZ).
W przypadku w którym Wykonawca powołuje się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 8.2, także oświadczenie (JEDZ)
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek
wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego – stanowiące załącznik nr 3b do SWZ. Oświadczania muszą być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego..
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:
1) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.:
a) Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną zgodnie z ustawą z kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne potwierdzającą
posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną
(niniejszy warunek udziału w postępowaniu dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia).
b) Wykazu dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub nadal wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) - wzór wykazu
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, wykaz ma dotyczyć dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których
wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
c) Dokumentu potwierdzającego zawarcie polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę
gwarancyjną co najmniej: 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100);
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2) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku
podstaw wykluczenia, tj.:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
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 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ);
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a. art. 108 ust. 1 pkt 3 stawy Pzp,
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e. art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczący zawinionego poważnego naruszenia obowiązków
zawodowych,
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).
8.7. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 8.6.2) ppkt a) - składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt
8.6.2) ppkt a) - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia dotyczące
daty wystawienia dokumentów stosuje się.
8.8. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotów udostępniających zasoby.
W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt 8.6, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.6.2) ppkt a), dotyczące tych podmiotów,
potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Do
podmiotów udostępniających zasoby mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia pkt 8.7. stosuje się odpowiednio;
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.6. 1) odpowiednio do udostępnianych
zasobów.
8.9. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 8.6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, składają podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w:
1) pkt 8.6. 1) - odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w
zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale 6 SWZ,
2) pkt 8.6. 2) – każdy z nich odrębnie.
8.10. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 8.6., aktualne
na dzień ich złożenia.
8.11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
8.12. 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.
8.13. Jeżeli złożony przez Wykonawcę JEDZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub
dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8.14. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8.15. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów, o których mowa w pkt 8.6., 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.
9. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
9.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, w stosownych 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.
9.2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w
pkt 9.1.:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy;
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot
ten nie ponosi winy;
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
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podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie
może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w pkt 9.2., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów
podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca:
1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;
2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący tych podmiotów,
w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C JEDZ (Informacje na temat polegania na zdolności innych
podmiotów) oraz załącznik nr 3b do SWZ;
3) w terminie określonym w pkt 8.6. SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia
i dokumenty tam wskazane, o których mowa w pkt 8.6.2) ppkt a) i ppkt c)
10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI
CYWILNE/ KONSORCJA)
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto każdy z Wykonawców składa
oświadczenie w zakresie dodatkowych podstaw wykluczenia – załącznik nr 3a do SWZ. W tym przypadku
oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym
oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
11. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie Zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://energiakomunalna.ezamawiajacy.pl , zwanej dalej „Platformą”.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego,
na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl
w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Przed przystąpieniem do składania oferty,
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy.
Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania się Wykonawcy do systemu;
2) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych; w związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na dokonanie rejestracji;
3) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w przedmiotowym postępowaniu;
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.
11.11.
11.12.
11.13.

4) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy; za datę przekazania zaświadczeń
oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem
Platformy. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu
modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. W celu skrócenia czasu
przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający prosi, aby Wykonawcy
zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali również treść pytań w wersji
elektronicznej edytowalnej. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w
pierwszym zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w
pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem
Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed
upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania
wiadomości elektronicznej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na Platformie.
Na Platformie udostępniane będą również inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie Zamówienia.
Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest Tomasz Smolarz – prezes Zarządu
Zamawiającego, pod adresem e-mail: prezes@energia-komunalna.pl.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT WRAZ Z WYMAGANIAMI FORMALNYMI DOTYCZĄCYMI
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ
12.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
12.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
12.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty
przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch
lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest
uczestnikiem wspólnej oferty.
12.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
12.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
12.6. Ofertę należy złożyć w oryginale. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
12.7. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
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1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa
w pkt 8.2. SWZ oraz oświadczenia z załącznika 3a do SWZ ;
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) wraz z oświadczeniami z załącznika 3b do SWZ, o których mowa w pkt 9.3.1)
i 9.3.2) SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy)
4) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji)
5) formularz cenowy – zgodnie z Załącznikiem nr 2b do SWZ
12.8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie mają przepisy § 13 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
12.9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą
spełniać wymogi określone w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)
(UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.
12.10. Oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych
w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
12.11. W przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy
określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
12.12. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), przedmiotowe środki dowodowe,
podmiotowe środki dowodowe oraz wszelkie oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Złożenie oferty na nośniku
danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
12.13. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
12.14. Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy.
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie do przesyłanych danych następujących formatów plików: .pdf
.doc .docx .rtf .xls .jpg (.jpeg), ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
.zip lub .7Z.
4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
6) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
12.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO, NA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

10

EK-ZP1/8/22

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana
dowolna
przeglądarka
internetowa
obsługująca
TLS
1.2,
najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
12.17. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Oferta musi być kompletna
i jednoznaczna.
12.18. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.),
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone
informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – „załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa„ lub klauzula podobnej treści. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zastosuje się do zapisów wskazanych powyżej w zakresie dokumentów objętych
tajemnicą przedsiębiorstwa, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia
informacji w nich zawartych, np. podczas dokonywania wglądu do ofert przez osoby trzecie.
12.19. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
13.1. Cenę ofertową Wykonawca wylicza na Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2b do SWZ
zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.
13.2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie.
13.3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych
zaokrągleń według zasad matematycznych.
13.4. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
13.5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty w kryterium ceny lub kosztu
doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany:
1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazać wartość towaru lub usługi objętej obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty
podatku;
4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała
zastosowanie
13.6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
14.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
14.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu;
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2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.
299).
14.3. Wadium:
1) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego SGC-BANK S.A. 59 9527 0007 2005 8865 8000 0001 z dopiskiem: „Wadium – zakup
energii elektrycznej".
2) Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej, tj. opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, tj. wystawcę
dokumentu.
14.4. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli przed upływem terminu
składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium.
14.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wystawcę poręczenia lub gwarancji) i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej
kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z
zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert a
gwarant/poręczyciel miał obowiązek wypłacenia Zamawiającemu, kwoty wadium, o ile tylko
przesłanka zatrzymanie wadium zaistnieje w okresie związania ofertą);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
14.6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien zostać złożony wraz z ofertą i innymi
dokumentami w jednym pliku archiwum (.zip).
14.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, w wysokości określonej
w pkt 14.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 14.2, lub na cały okres związania ofertą zostanie
odrzucona.
14.8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
14.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.10. Wadium złożone w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wadium
złożone w formie innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez przekazanie oryginału dokumentu.
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14.11.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego
w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w
ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
14.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio
do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy, poprzez:
1) dodanie Formularza ofertowego (Załącznik nr 2a do SWZ);
2) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ opatrzonych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
umocowane. W/w czynności realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie
docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
15.2. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
15.3. Termin złożenia oferty upływa w dniu 3 października 2022 r. o godz. 12:00
15.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 października 2022 r. o godz. 13:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na
Platformie ofert.
15.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na Platformie informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach;
15.7. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym
przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie lub w przypadku braku jej funkcjonalności na
stronie internetowej Zamawiającego.
16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
16.1. Wykonawca jest związany ofertą w przedmiotowym postępowaniu przez okres 30 dni licząc od dnia
upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
16.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający, przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Przedłużenie okresu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
16.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 16.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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16.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,
następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT
17.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium
Cena

Waga (1%=1 pkt)
100% (100% = 100,00 pkt)

17.2. Ocena ofert nastąpi w oparciu o kryteria o których mowa w pkt. 17.1.
17.3. Liczbę punktów (P) jak zostanie przyznana ofercie, stanowi obliczona do dwóch miejsc po przecinku suma
punktów uzyskanych w kryterium oceny ofert:

P=C
gdzie: P – łączna liczba punktów przyznana ofercie
C – liczba punktów przyznana ofercie za kryterium „cena”
17.4. Liczba punktów za kryterium „cena” – zostanie obliczona według następującego wzoru:
najniższa cena spośród ocenianych ofert
C = ______________________________________ x 100
cena oferty ocenianej
17.5. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Oferta która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością punktów.
17.6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie
przedstawiało taką samą cenę Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.
17.7. W toku badania i oceny oferty ofert Zamawiający zgodnie z art. 223 ustawy Pzp może żądać od
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
17.8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY
18.1. Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, zgodnie z art. 264 ust. 1
ustawy Pzp.
18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa w pkt. 18.1., jeśli: złożono tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.
18.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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18.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jeżeli nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród
ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić
postępowanie.
19. ZAWARCIE UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
19.1. W wyniku przedmiotowego postępowania z Zamawiającymi (z każdym odrębnie, wraz z uwzględnieniem
odpowiedniego podziału umów dedykowanych dla określonych Odbiorców wskazanych w Załączniku nr 1
do OPZ) zostaną zawarte umowy o udzielenie zamówienia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8
do SWZ.
19.2. Zamawiający na podstawie art. 455 Ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej
umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy Pzp, za zgodą Stron, wyrażoną
w formie pisemnej pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych we wzorze umowy.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
20.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
IX ustawy Pzp - wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie.
20.2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
20.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.
20.4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
20.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
21. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
21.1. Zamawiający działając na mocy art. 13 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 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej „RODO",
informuje Pana/Panią, że:
1) administratorem danych osobowych jest Energia Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie,
58-200, Rynek 55/2, reprezentowana przez Tomasza Smolarza – prezesa Zarządu.
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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;
5) obowiązek podania danych osobowych 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;
6) w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych ( w przypadku, gdy
Wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1- 3 w/w rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (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),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(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),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”
22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
22.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani nie przewiduje ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
22.2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.
22.3. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z wykazem podmiotów objętych przedmiotem
zamówienia
Załącznik nr 2a – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2b – Formularz cenowy (załączony do wypełnienia w wersji XLS w odrębnym pliku)
Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (załączony w odrębnym pliku)
Załącznik nr 3a – Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Załącznik nr 3b - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k
rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego
Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
Załącznik nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu
Załącznik nr 8 – Wzór umowy (załączony w odrębnym pliku)
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Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)

I.

KODY CPV:
Słownik główny: 09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 elektryczność

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia
2023 r. dla 6 uczestników grupowego zakupu energii elektrycznej (GZEE) o łącznej szacunkowej wielkości
8 925 856,75 kWh do 487 PPE na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami) oraz na wydanych na jej podstawie
aktach wykonawczych.
Dostawa energii elektrycznej w przedmiotowym zamówieniu publicznym, będzie realizowana w okresie od
dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Zapewnienie dostaw odbędzie się poprzez zakup potrzebnego wolumenu energii w kontrakcie rocznym, na
rok 2023 (wg indeksu BASE_Y-23 notowanego na Towarowej Giełdzie Energii, tj. TGE). Decyzja o terminie
i warunkach zakupu będzie podejmowana przez Zamawiającego Upoważnionego lub inny podmiot (osoba)
właściwie upoważniony (a). Rzeczywista wartość zamówienia będzie zatem uzależniona od ceny zakupu
kontraktu rocznego BASE_Y-23 oraz marży Wykonawcy i obowiązkowych obciążeń (akcyza, prawa
majątkowe, podatki itp.). Metoda określenia warunków cenowych dostaw została opisana szczegółowo we
wzorze Umowy Sprzedaży – Załącznik nr 8 do SWZ.
Łączna ilość uczestników GZEE to 6 podmiotów wg stanu na dzień ogłoszenia postępowania.
Szacowane, zagregowane wielkości energii elektrycznej do zamówienia wraz z ilościowym podziałem na
grupy taryfowe:

Dotyczy
wszystkich
PPE

Liczba
PPE

Grupy taryfowe
OSD

Łączna moc
obowiązująca w [kW]

Łączne szacowane zużycie
energii elektrycznej
01.01.2023 – 31.12.2023
[kWh]

487

Bxx / Cxx / Oxx
Gxx / R

5 934,20

8 925 856,75
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2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

2.14

2.15
2.16

Suma z Zużycie
energii
na rok 2023
(12 m-cy)
[kWh]

Grupa Liczba z Nr PPE wg
taryfowa
standardu GS1

Suma z STREFA 1
[kWh]

Suma z STREFA 2
[kWh]

Suma z STREFA 3
[kWh]

C11
B11
B23
C11
C12A
C21
C22A
G11
G12
O11
O12
R
(puste)

1
8
5
143
37
3
5
37
3
90
147
8

466,00
281 185,00
486 241,00
1 126 857,00
151 181,25
155 342,00
90 723,00
83 893,00
62 951,00
1 650 804,00
945 448,00
5 788,00

361 574,00
304 149,00
267 307,50
36 941,00
1 381 847,00
-

1 533 159,00
-

466,00
281 185,00
2 380 974,00
1 126 857,00
455 330,25
155 342,00
358 030,50
83 893,00
99 892,00
1 650 804,00
2 327 295,00
5 788,00

Suma końcowa

487

5 040 879,25

2 351 818,50

1 533 159,00

8 925 856,75

Układy pomiarowe z grupy taryfowej B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
W Załączniku nr 1 do OPZ wskazano obecnego dostawcę energii elektrycznej w odniesieniu do
poszczególnych Odbiorców.
Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Odbiorcami,
a lokalnym operatorem systemów dystrybucyjnych (OSD).
Zamawiający przewiduje zmniejszenie lub zwiększenie liczby punktów poboru energii elektrycznej
wynikające z naturalnych procesów zarządczych. Zmiany nie spowodują przekroczeń zużycia energii
określonego w 2.1 OPZ o więcej niż +/-15%.
Zamawiający wymaga, by Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert
posiadali zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. TAURON
Operator S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich punktów poboru energii elektrycznej wskazanych przez
Zmawiającego w załączniku nr 1 do OPZ.
Zamówienie zostanie udzielone łącznie dla wszystkich odbiorów energii elektrycznej wymienionych
w Załączniku nr 1 do OPZ na wskazany okres i adres dostawy.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarte zostaną Umowy Sprzedaży Energii z poszczególnymi
odbiorcami energii elektrycznej w podziale określonym w kolumnie B tabeli EXCEL Załącznika nr 1 do OPZ
– dotyczy kolumny o nazwie „L.P. umowy”, a informacje w niej zawarte informują Wykonawcę
o faktycznej ilości umów do podpisania.
Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym terminie jest pozytywne
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę energii elektrycznej ważnej
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie / wygaśnięcie
dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej /umów kompleksowych.
W przypadku obowiązywania umów kompleksowych lub bezterminowych umów sprzedaży energii
elektrycznej Wykonawca w imieniu Zamawiającego (Odbiorcy) wypowie (w odniesieniu do poszczególnych
punktów poboru energii elektrycznej) umowy kompleksowe/ bezterminowe umowy sprzedaży energii
elektrycznej ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw.
Zamawiający przewiduje podpisanie umów do 21 października 2022 r.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do OPZ.
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III. STANDARDY JAKOŚCIOWE:
Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ( Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca
2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2007 nr 133 poz. 924), rozporządzenie Ministra Energii
z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną (Dz.U. z 2019r., poz. 503 ze zm.), zasadami określonymi w koncesjach, Taryfie dla energii
elektrycznej sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z postanowieniami warunków umowy, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy.
IV. POWSZECHNOŚC DOSTĘPNOŚCI:
W kontekście oceny powszechnej dostępności sprzedaży energii elektrycznej należy wskazać, że sprzedaż energii
elektrycznej jest ustawowo reglamentowana tj. możliwości sprzedaży energii elektrycznej odnosi się jedynie do
podmiotów posiadających odpowiednią koncesję, co nie wyklucza jego powszechnej dostępności na danym rynku.
Koncesjonowanie nie ma na celu ograniczenia dostępności produktów, lecz zapewnienie, że podmioty posiadające
właściwą koncesję spełniają odpowiednie standardy i wymogi. Zakres standardów i wymogów dla Wykonawcy
opisano w Rozdz. III OPZ.

V. RACHUNEK KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA:
Koszty cyklu życia produktu tj. wszelkie możliwe fazy na etapie istnienia produktu, takie jak badanie, rozwój,
projektowanie przemysłowe, produkcja, naprawa, modernizacja, zmiana, utrzymanie, logistyka, szkolenie,
testowanie, wycofanie i usuwanie, wliczone są w cenę energii elektrycznej, o określonej w Rozdz. III OPZ jakości,
dostarczanej z tej samej sieci dystrybucyjnej, bez względu na to kto jest jej sprzedawcą.
VI. PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA:

Załącznik nr 1 do OPZ – „Zestawienie zbiorcze PPE oraz danych odbiorców” (załączony w odrębnym pliku
formatu XLS)
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Załącznik nr 2a do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
a) Zarejestrowana nazwa Wykonawcy 1:
.............................................................................................................................................................
b) Zarejestrowany adres Wykonawcy:
..............................................................................................................................................................
REGON ......................................................NIP ..................................................................................
c) Dane kontaktowe Wykonawcy:
tel..........................................................................e-mail................................................................
Osoba do kontaktu : ...........................................................................................................................
d) Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem [ ] Tak / [ ] Nie
małym przedsiębiorstwem : [ ] Tak / [ ] Nie
średnim przedsiębiorstwem 2: [ ] Tak / [ ] Nie
e) Wskazanie ogólnodostępnej bazy CEiDG lub KRS, z której Zamawiający będzie mógł pobrać dokumenty
rejestrowe Wykonawcy (np. w celu weryfikacji umocowania do reprezentacji Wykonawcy) - link do strony:
http://....................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności
publicznej oraz oświetlenia ulicznego, na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.” my niżej podpisani,
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SWZ za cenę brutto:
………………………………….........................................................................................................................
zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym (wartość z pozycji nr 9 tabeli Formularza cenowego).

1. Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Rozdziale XVI SWZ.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, w tym z projektem umowy i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Oświadczam, że cena zawarta w niniejszym formularzu zawiera 23% VAT
4. Oświadczam, że zapoznałem się z wytycznymi technicznymi opracowanymi do przedmiotu zamówienia i nie
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/łam konieczne informacje i wyjaśnienia do
przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, ze wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki
1

2

W przypadku, gdy ofertę składać będą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać nazwę każdego z tych wykonawców.
Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów
EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów
EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO, NA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

20

EK-ZP1/8/22

związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
6. Oświadczam, że osobą reprezentującą spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
_________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja, załączając pełnomocnictwo
zgodnie z rozdz. X SWZ)

Oświadczam/-my jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, że następujące,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp):
Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________*
Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________*
(należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum /spółce cywilnej)
8. W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego/Zamawiających.
9. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej
stanowiące
integralną
część
SWZ,
wyszczególnione
we
wszystkich
przesłanych
i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.
10. Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:




żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione,
w szczególności innym uczestnikom postępowania:
L.p.

Oznaczeniu rodzaju (nazwy)
informacji

Numery stron w ofercie
Od
Do

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………………………………………………………………..
11. Ponadto oświadczam, że:
Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału* / z udziałem* podwykonawców.
Opis części zamówienia, którą Wykonawca
zamierza powierzyć do realizacji przez Podwykonawcę

Lp.

Nazwa Podwykonawcy

Uwaga – Brak wpisu / skreślenia / uzupełnienia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie
realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

12. W związku z poleganiem na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, tj.
……………………………………………………………….. (dane podmiotu), w załączeniu przedkładam/-my:
- zobowiązanie o którym mowa w art. 118 ust. 4 Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ)
Tak

□

Nie

□

- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ)
Tak

□

Nie

□
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13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu
UWAGA: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treść powyższego oświadczenia należy wykreślić.*

Na potwierdzenie spełnienia pozostałych wymagań do oferty załączam:
1 ...........................................................................
2 ...........................................................................
3 ...........................................................................
Inne informacje Wykonawcy:
........................................................................
…………………………………………………………………….

*należy podać dane/uzupełnić lub skreślić
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Załącznik nr 3a do SWZ
Wykonawca:
……………………………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej na

potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego, na okres od 1 stycznia
2023 r. do 31 grudnia 2023 r., prowadzonego przez Pełnomocnika Zamawiających - …………………,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem
Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.3

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub
dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także
zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy
2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE
na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą
do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a)
lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
3
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2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na
podstawie 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).4
INFORMACJA

DOTYCZĄCA

POLEGANIA

NA

ZDOLNOŚCIACH

LUB

SYTUACJI

PODMIOTU

UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA:
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie
odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile
jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

następującego

podmiotu

polegam na zdolnościach lub sytuacji

udostępniającego

zasoby:

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

(podać pełną

nazwę/firmę,

KRS/CEiDG),

adres,

a

także

w

zależności

od

podmiotu:

NIP/PESEL,

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni
zakres

udostępnianych

zasobów

dla

wskazanego

podmiotu),

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10%
wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego
przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada
ponad

10%

wartości

zamówienia:

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

(podać pełną

nazwę/firmę,

KRS/CEiDG),

adres,

a

także

w

zależności

od

podmiotu:

NIP/PESEL,

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Zgodnie z treścią 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, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA:
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego
dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad
10%

wartości

zamówienia:

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

(podać pełną

nazwę/firmę,

KRS/CEiDG),

adres,

a

także

w

zależności

od

podmiotu:

NIP/PESEL,

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych

baz

danych,

oraz

dane

umożliwiające

dostęp

do

tych

środków:

1) ......................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny
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Załącznik nr 3b do SWZ
Podmiot udostępniający zasoby:
……………………………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej na

potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego, na okres od 1 stycznia 2023 r.
do 31 grudnia 2023 r., prowadzonego przez Pełnomocnika Zamawiających - …………………………….,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:
1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem
Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.5
Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub
dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także
zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy
2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE
na rzecz lub z udziałem:
d) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
e) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą
do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
f)
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a)
lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
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2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na
podstawie 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).6
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Zgodnie z treścią 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, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Załącznik nr 4 do SWZ
WYKAZ DOSTAW
Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................................
Adres Wykonawcy.....................................................................................................................................
_________________________________________________________________________________

Data wykonania
l.p.

Przedmiot zamówienia

Miejsce

Zamawiający
(nazwa, adres

rozpoczęcie

zakończenie

(data)

(data)

itd.

itd.

itd.

itd.

itd.

itd.

itd.

itd.

wykonania

do kontaktu)

Sumaryczna sprzedaż energii

1.

elektrycznej – ilość ……..GWh
w ciągu 12 kolejnych miesięcy:

Sumaryczna sprzedaż energii
elektrycznej w ciągu 12

2.

kolejnych miesięcy dotyczyła
rozliczenia ………… punktów
poboru energii elektrycznej
(PPE):

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam świadom(a) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

__________________ dnia __ __ ____ roku
należy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
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Załącznik nr 5 do SWZ

Wykonawca:
………………………………………………………….............
.....................................………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI LUB PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
..............................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Stosownie do treści art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) oświadczam, że
Wykonawca, którego reprezentuję:
1. nie przynależy* do tej samej grupy kapitałowej, określonej w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu,
2. przynależy* do tej samej grupy kapitałowej, określonej w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę w postępowaniu.
Nazwa podmiotu przynależącego do tej samej grupy kapitałowej**……………………………………….
3. W załączeniu przedstawiam dokumenty/ informacje potwierdzające przygotowanie oferty do niniejszego
postępowania niezależnie od w/w wykonawcy.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej z
art. 297 Kodeksu karnego.
__________________ dnia __ __ ____ roku

należy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
* niepotrzebne skreślić
** należy wypełnić jeśli dotyczy
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Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawca:
………………………………………………
…………………………………………....…
(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6, art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych są aktualne.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej z
art. 297 Kodeksu karnego.

__________________ dnia __ __ ____ roku

należy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO, NA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

30

EK-ZP1/8/22

Załącznik nr 7 do SWZ
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
JA/MY:
_________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu,
członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*))

działając w imieniu i na rzecz:
_________________________________________________________________________
(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do oddania nw. zasobów na potrzeby realizacji zamówienia:
_________________________________________________________________________
(określenie zasobu – doświadczenie, osoby skierowane do realizacji zamówienia, zdolności techniczne,
zdolności finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozycji Wykonawcy:
_________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz
oświetlenia ulicznego, na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
OŚWIADCZAM, że:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:
…………………………………………….
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………….…..
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
……………………………………………

__________________ dnia __ __ ____ roku
należy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
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