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DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiającym są podmioty (i ich podległe jednostki organizacyjne) wchodzące w skład
„Grupy Zakupowej 75/2022 Voltra” tj.:
1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul Daszyńskiego 13A,
46- 060 Prószków;
2) Gmina Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary;
3) SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 35C,
34- 500 Zakopane;
4) Gmina Rzgów, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów;
5) Powiat Łaski, ul. Południowa 1, 98-100 Łask;
6) Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4,
97- 200 Tomaszów Mazowiecki;
7) Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach, ul. Główna 16/18, 97-213 Smardzewice;
8) Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
9) Gmina Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce;
10) Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach, ul. Zamkowa 85, 47-344 Walce;
11) Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne;
12) Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, Hyżne 182, 36-024 Hyżne;
13) OSP w Grzegorzówce, Grzegorzówka 168, 36-025 Dylągówka;
14) OSP w Brzezówce, Brzezówka 110, 36-024 Hyżne;
15) OSP w Dylągówce, Dylągówka 278, 36-025 Dylągówka;
16) OSP w Wólce Hyżneńskiej, Wólka Hyżneńska 48, 36-025 Dylągówka;
17) OSP w Hyżnem, Hyżne 178, 36-024 Hyżne;
18) Gmina Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin;
19) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. Z o.o., ul. Czysta 5,
96- 300 Żyrardów;
20) Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze;
21) Centrum Kultury w Zarzeczu, ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 5, 37-205 Zarzecze;
22) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski.
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2. Pełnomocnikiem Zamawiającego jest Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. o.o. działające
w imieniu i na rzecz podmiotów określonych w ust. 1
3. Dane Pełnomocników Zamawiającego:
Voltra Energy Sp. z o.o.
ul. Reymonta 12E/47,
05-250 Radzymin
KRS 0000590737
NIP 5213715062
REGON 36320783

Voltra Sp. z o.o.
ul. Reymonta 12E/47,
05-250 Radzymin,
KRS 0000376498
NIP 5272647089
REGON 142784603

4. Adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu:
ul. Kuszników 38,
03-272 Warszawa
e-mail: zpu@voltra.pl
tel.: + 48 22 258 80 32
Adres internetowy: https://www.voltra.pl
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem: platformazakupowa.pl/pn/voltra
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II. DEFINICJE
1. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia;
2. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
dostawa (i odkup lub kompensacja energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach PV) energii
elektrycznej - dla podmiotów Grupy Zakupowej Nr 75/2022 Voltra. Znak sprawy:
VOL/EE/75/2022;
3. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 ze zm.);
4. Ustawa PE - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.
755 z późn. zm.);
5. Ustawa OZE – USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1378, 1383)
6. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
7. Zamawiający - podmioty wyszczególnione w Rozdziale I ust. 1 SWZ tworzące Grupę
Zakupową Nr 75/2022 Voltra;
8. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
9. OSD - Operator/OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego, przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie
dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę
sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
10. Umowa - każda z umów zawartych przez poszczególne podmioty wchodzące w skład Grupy
Zakupowej Nr 75/2022 Voltra z wyłonionym w Postępowaniu Wykonawcą, których
przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej, a w odniesieniu do danych lub wielkości
zbiorczych - wszystkie te umowy.
11. Pełnomocnik Zamawiającego - Voltra Sp. z o.o., i Voltra Energy Sp. o.o.
12. Cena ofertowa (oferty) – cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowana przez
Wykonawcę, który złożył ofertę, przy czym jest to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz.
178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą.
13. JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE.
14. Podmiotowe środki dowodowe - środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia
lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, z wyjątkiem JEDZ.
15. Okres rozliczeniowy - okres, za który na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych
następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej, zgodny z okresem rozliczeniowym
udostępnionym przez OSD działającym na danym terenie.
16. Mikroinstalacja fotowoltaiczna - instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) o łącznej
mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
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17. Mała instalacja fotowoltaiczna - instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej większej niż̇ 50kW i nie większej niż 500 kW, przyłączona do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa
w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
3. 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.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ, zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP oraz
zgodnie z przepisem art. 8 tej ustawy - przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
5. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SWZ oznaczone jest znakiem nr referencyjnym
VOL/EE/75/2022. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane
oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
6. 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.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy (i odkup wytworzonej w instalacji OZE) energii
elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi Ustawy PE
oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.
Których wykaz znajduje się w załączniku nr 1.a, 1.b, 1.c 1.d do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
• Część 1 Zamówienia - zakup energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych
w załączniku 1.a do SWZ – Część 1 (taryfa Cxx - oświetlenie uliczne)
• Część 2 Zamówienia – zakup energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych
w załączniku 1.b do SWZ – Część 2 (taryfa Cxx i Gxx)
• Część 3 Zamówienia – zakup energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych
w załączniku 1.c do SWZ – Część 3 (taryfa Bxx)
• Część 4 Zamówienia - zakup (i odkup lub kompensacja energii elektrycznej wytworzonej
w instalacjach OZE) energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku 1.d
do SWZ – Jednostki Wytwórcze
3. Prognozowane zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2025
wynosi:
1) dla części 1 przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.a
2) dla części 2 przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.b
3) dla części 3 przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.c
4) dla części 4 przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.d
4. W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Zgłoszenia wskazanemu OSD do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży
energii elektrycznej;
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2) Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD w sprawach związanych
z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji;
3) Wykonanie powyższych czynności (wskazanych w pkt. 1 - 2) odbywa się na podstawie
załącznika nr 2a, 2b do projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
4) zapewnienie Zamawiającemu informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych PPE w postaci raportu
zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. Wzór formularza
raportu” stanowi jedynie zakres wymaganych danych, z kolei sam raport może mieć
inną formę̨ pliku xls zgodnie z możliwościami działania systemu Wykonawcy
5) Zamawiający zawrze umowę odkupu energii wytworzonej w źródłach należących
do Zamawiającego na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę.
W rozliczeniu z tytułu realizacji przedmiotu Umowy zastosowanie znajdują następujące
zasady:
a) w rozliczeniu z tytułu sprzedaży Energi Elektrycznej wytworzonej w instalacji
zastosowanie znajduje cena Ck [zł/MWh] tj. cena kwartalna, o której mowa
w art. 41 ust. 8 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, ogłaszaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w trybie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy
Prawo Energetyczne, chyba że przepisy prawa regulujące ustawowy obowiązek
zakupu energii elektrycznej z instalacji przez Sprzedawcę przewidują inny
sposób ustalenia ceny sprzedaży;
b) koszty Bilansowania Handlowego Energii Elektrycznej wytworzonej
w instalacji pokrywa Kupujący.
5. Podana wielkość wolumenu energii elektrycznej określona w ust. 3 jest wartością szacowaną
na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia
lub zwiększenia łącznego wolumenu energii elektrycznej, względem ilości określonej w pkt 3.
Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w ust. 3 nie będzie skutkowała
dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii
elektrycznej.
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił w projektowanych
postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ (dla odkupu energii
elektrycznej – wzór umowy zaproponowany przez Wykonawcę przy uwzględnieniu zasad pkt.
4 ppkt 4)
7. Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem
przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). tj.:
1) adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki;
2) numer NIP;
3) numer REGON;
4) adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy);
5) przeznaczenie punktu poboru;
6) grupa taryfowa;
7) kod PPE;
8) roczny wolumen energii elektrycznej;
9) numer licznika;
10) numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy;
11) numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury);
12) wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym
będzie zawierana umowa sprzedaży energii elektrycznej;
13) pełnomocnictwo;
14) dokument nadania numeru NIP;
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8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

15) dokument nadania numeru REGON;
16) KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka;
17) dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa;
18) numer rachunku bankowego.
Wszyscy Zamawiający posiadający punkty poboru w grupach taryfowych Bxx, oświadczają,
iż układy pomiarowe są dostosowane do zasady TPA, lub też je dostosują do momentu realizacji
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
Zamawiający ma prawo zmniejszyć́ lub zwiększyć́ liczbę̨ punktów poboru energii osobno
w ramach każdej z grup taryfowych, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 1.a, 1.b,
1.c,1.d do SWZ. Modyfikacja ta nie może przekroczyć 15% ilości punktów poboru energii
(ale nie mniej niż̇ 1) wskazanych w załączniku nr 1.a, 1.b, 1.c,1.d do SWZ oraz nie przekroczy
15% szacowanej ilości energii elektrycznej wskazanej w załączniku nr 1.a, 1.b, 1c,1.d
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie lub dowolnie wybrane przez siebie
części zamówienia.
Stosowane okresy rozliczeniowe za pobraną energię elektryczną obowiązywać będą zgodnie
z informacją przekazaną i udostępnioną Wykonawcy przez OSD.
Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy
zamawiającymi (odbiorcami/płatnikami), a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził
wstępnych konsultacji rynkowych.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
(CPV):
09310000-5 – elektryczność.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wskazuje następujące terminy wykonania zamówienia:
Część 1 Zamówienia – punkty poboru energii określone w załączniku nr 1.a SWZ - termin
realizacji zamówienia określony w załączniku.
Część 2 Zamówienia – punkty poboru energii określone w załączniku nr 1.b do SWZ - termin
realizacji zamówienia określony w załączniku.
Część 3 zamówienia – punkty poboru energii określone w załączniku nr 1.c do SWZ - termin
realizacji zamówienia określony w załączniku.
Część 4 zamówienia – punkty poboru energii określone w załączniku nr 1.d do SWZ - termin
realizacji zamówienia określony w załączniku.
Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem … (wskazanym
w Załączniku nr 1 do SWZ), lecz nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu
(rozwiązaniu) obecnie obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej, po zawarciu
umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy
i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.
10
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VI.
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony
w przepisach prawa obcego (art. 108 ust. 1 pkt. 1 lit. a-h ustawy Pzp)
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp);
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp);
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt. 4
ustawy Pzp);
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,
że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp);
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
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o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp);
7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3,
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt. 1);
8) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt. 4
Ustawy Pzp).
2. Podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 2022/576
z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację
na Ukrainie.
Wykluczenie Wykonawcy następuje:
a) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. a-g i pkt 2) Ustawy Pzp, na okres
5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
b) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, na okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
c) w przypadkach, o których mowa w pkt art. 108 ust. 1 pkt 5) oraz art. 109 ust 1 pkt 4) Ustawy
Pzp, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
d) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp – w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5)
lub art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b. zreorganizował personel,
c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
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e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający
zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje
w protokole postępowania środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie JEDZ i podmiotowych środków dowodowych określonych w SWZ.

VII.INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1. Uprawnień do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp)
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp)
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 (tj. Dz. U. z 2018 poz. 755) potwierdzającą
posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną
(niniejszy warunek udziału w postępowaniu dotyczy wszystkich Części przedmiotu
zamówienia).
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 (art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp)
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia:
a) dla części 1 przedmiotu zamówienia: 5 000 000,00 PLN
(słownie: pięć milionów 00/100);
b) dla części 2 przedmiotu zamówienia: 10 000 000,00 PLN
(słownie: dziesięć milionów 00/100);
c) dla części 3 przedmiotu zamówienia: 10 000 000,00 PLN
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(słownie: dziesięć milionów 00/100);
d) dla części 4 przedmiotu zamówienia: 6 000 000,00 PLN
(słownie: sześć milionów 00/100);
W przypadku wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części, wykonawca
może wykazać na potwierdzenie spełnienia warunku to samo ubezpieczenie dla większej liczby
części, z zastrzeżeniem, iż suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż ich
minimalna, wymagana suma gwarancyjna ubezpieczenia dla danej części.
W przypadku wykazania się ubezpieczeniem, w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia
warunku określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie
innej niż PLN po kursie średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu, NBP
nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli
kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe
wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp)
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej
na podstawie trzech odrębnych umów, z których każda dostawa energii elektrycznej
obejmowała:
a) w zakresie części 1
kolejnych miesięcy,
b) w zakresie części 2
kolejnych miesięcy,
c) w zakresie części 3
kolejnych miesięcy,
d) w zakresie części 4
kolejnych miesięcy.

przedmiotu zamówienia: co najmniej 3 GWh w ciągu 12
przedmiotu zamówienia: co najmniej 6 GWh w ciągu 12
przedmiotu zamówienia: co najmniej 5 GWh w ciągu 12
przedmiotu zamówienia: co najmniej 3 GWh w ciągu 12

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe
wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części, wykonawca
może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku to same zamówienie (dostawę) dla
większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż wielkość dostawy nie może być niższa niż
minimalna, wymagana wielkość dla danej części.
Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie
oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie JEDZ i podmiotowych środków
dowodowych określonych w Rozdziale IX SWZ.
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5. Zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 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 nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
6. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda dokumentów, w których określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2
pkt. 3 i 4 ustawy Pzp, a także zbada czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

VIII. JEDZ, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia,
jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy oraz wymagania dotyczące formy
ich składania
1. Wykonawca dołącza do oferty:
1) JEDZ jako dowód potwierdzający, na dzień składnia ofert, brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo zastępuje wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w ust. 2.
a) JEDZ należy uzupełnić w następującym zakresie:
a. informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (Część II, sekcja A i B),
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b. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców informacje o częściach zamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego
z Wykonawców (Część II, sekcja A),
c. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, informację o tych podmiotach
(Część II, sekcja C),
d. informacje o podwykonawcach, na których zdolnościach Wykonawca nie polega
(Część II, sekcja D),
e. oświadczenia i informacje dla potwierdzenia braku istnienia podstaw wykluczenia
wskazanych w SWZ - Część III:
Sekcja A w zakresie przestępstw, których dotyczy przesłanka ustawowa z art. 108
ust. 1 pkt. 1) lit. a) – g) Ustawy Pzp i art. 108 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Pzp, a które
jednocześnie stanowią implementację art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE, tj. (1)
udział w organizacji przestępczej, czyli na gruncie prawa krajowego - art. 258
Kodeksu karnego; (2) korupcja, czyli art. 228-230a lub 250a Kodeksu karnego
lub art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie; (3) nadużycie finansowe–przestępstwo
oszustwa, o którym mowa wart. 286 Kodeksu karnego, jak również przestępstwa
skarbowe, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy Pzp; (4) przestępstwa
terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, czyli
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1
lit. e) ustawy Pzp; (5) pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu–art. 299 lub art.
165a Kodeksu karnego;(6) praca dzieci i inne formy handlu ludźmi–powierzenie
wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa wart. 9 ust. 2
ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz handel ludźmi,
o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego.
Sekcja B w podsekcji dotyczącej płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne w odniesieniu do przesłanki wykluczenia określonej w art. 108 ust. 1 pkt.
3) Ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt. 1) Ustawy Pzp;
Sekcja C w podsekcji dotyczącej naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy w zakresie przestępstw, których dotyczy
przesłanka ustawowa z art. 108 ust. 1 pkt. 1) lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt. 2) Ustawy
Pzp; w podsekcji odnoszącej się do znajdowania się w sytuacji bankructwa,
prowadzenia postępowania upadłościowego (…) w odniesieniu do przesłanki
wykluczenia określonej w art. 109 ust. 1 pkt. 4) Ustawy Pzp; w podsekcji odnoszącej
się do informacji o porozumieniach mające na celu zakłócenie konkurencji
w odniesieniu do przesłanki wykluczenia określonej w art. 108 ust. 1 pkt. 5) Ustawy
Pzp; w podsekcji odnoszącej się do doradzania instytucji zamawiającej
lub podmiotowi zamawiającemu bądź zaangażowaniu w inny sposób
w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w odniesieniu
do przesłanki wykluczenia określonej w art. 108 ust. 1 pkt. 6) Ustawy Pzp;
Sekcja D dotycząca krajowych podstaw wykluczenia w zakresie przestępstw, których
dotyczy przesłanka ustawowa z art. 108 ust. 1 pkt. 1) lit. g) Ustawy Pzp i art. 108 ust.
1 pkt. 2 Ustawy Pzp, a mianowicie o przestępstwa przeciwko wiarygodności
dokumentów wymienione w art. 270 – 277d Kodeksu karnego; o przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu wymienione w przepisach art. 296 – 307
Kodeksu karnego –z wyjątkiem art. 299 (pranie pieniędzy) oraz przesłanka ustawowa
z art. 108 ust. 1 pkt. 4) Ustawy Pzp tj. prawomocne orzeczenie zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne; (zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
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podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz.
1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933), a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy
Kodeksu postępowania karnego).
f. część VI Sekcja A pkt 1 oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) SWZ.
g. część VI Sekcja B pkt 5 oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiem wskazanym przez
Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1 pkt 3) SWZ.
h. część VI Sekcja C pkt 1b oświadczenia w postaci wykazu dostaw wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego
w Rozdziale VII ust. 1 pkt 4) 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.
W celu uzupełnienia JEDZ Wykonawcy mogą posługiwać się serwisem poświęconym
JEDZ dostępnym pod adresem internetowym: https://espd.uzp.gov.pl
Niezależnie od powyższego w celu ułatwienia Wykonawcom prawidłowego uzupełnienia
dokumentu JEDZ, Zamawiający załącza do niniejszej SWZ wzór JEDZ w wersji
edytowalnej z instrukcją odnoszącą się do wypełnienia dokumentu (Załącznik nr 4
do SWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku JEDZ
potwierdza spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
Wykonawca przedstawia, wraz ze swoim JEDZ także JEDZ podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby, uzupełniony w zakresie Części I i Części II Sekcja A i B Części III JEDZ, Części
IV JEDZ - w takim zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu
trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Części VI JEDZ.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
W przypadku polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
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będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu - wzór zobowiązania stanowi
Załącznik nr 5 do SWZ.
3) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania, Wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt. a)
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
c) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
d) Postanowienia ppkt. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
e) Postanowienia ppkt. a) – c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp
lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich
zasadach.
4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawcy ci składają
- oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, a którego wzór stanowi Załącznik
nr 9 do SWZ.
2. 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 (tj. Dz. U.
z 2018 poz. 755) potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
w zakresie obrotu energią elektryczną (niniejszy warunek udziału w postępowaniu
dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia).
b) dowodów określających czy dostawy wymienione w części IV sekcja C pkt 1b JEDZ
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, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych 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);
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.
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Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od żądania złożenia wykazu dostaw,
gdyż podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia JEDZ.
c) dokumentów
potwierdzających,
że
wykonawca
jest
ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
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,
c. 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 6 do SWZ);
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.
1 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego
lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem
albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) 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 Ustawy Pzp,
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
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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 1 Ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170),
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).
3. 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:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 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 ust. 2 pkt 2) ppkt.
a) - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
b) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt. c), zaświadczenia albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt. d),
lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2)
ppkt. e) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem,
b. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż
3 miesięcy ich 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 oraz
art. 109 ust. 1 pkt. 1 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.
4. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotów udostępniających zasoby.
W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.
118 Ustawy Pzp, składa:
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt. a) oraz ppkt. c) e), 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 ust. 3 stosuje się odpowiednio;
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) odpowiednio
do udostępnianych zasobów.
Podmiotowe środki dowodowe dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, składają podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w:
1) ust. 2 pkt 1) - odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą
spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale VII SWZ,
2) ust. 2 pkt 2) – każdy z nich odrębnie.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 2,
aktualne na dzień ich złożenia.
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.
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.
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.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych
lub dokumentów, o których mowa w ust. 2, 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.
Wymagania odnośnie formy
1) Ofertę oraz JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(art. 63 ust. 1 Ustawy Pzp).
2) W przypadku podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów,
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118
Ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby
na takich zasadach, które zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi
podmiotami", jako:
a) dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument,
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b) dokument w postaci papierowej - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego
z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku:
a. podmiotowych
środków
dowodowych
oraz
dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego
z nich dotyczą;
b. innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
3) W przypadku podmiotowych środków dowodowych, w tym oświadczenia, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz zobowiązania podmiotu udostępniającego
zasoby, niewystawionych przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwa:
a) przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,
b) a jeżeli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym poświadczającym zgodność odwzorowania cyfrowego
z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności odwzorowania
cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, w przypadku:
a. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
b. oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, lub
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia;
c. pełnomocnictwa – mocodawca
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
może dokonać również notariusz.
4) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem
na język polski.
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6) Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej wskazanych w Rozdziale IX SWZ.

IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ
SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ
INFORMACJE
O
WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA I ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Roman Bartyzel adres e-mail:
r.bartyzel@voltra.pl
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami w zakresie:
− przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
− przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia
podmiotowych środków dowodowych;
− przesyłania
odpowiedzi
na
wezwanie
Zamawiającego
do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów
lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
− przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień
dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub
złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu;
− przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień
dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
− przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy
- Prawo zamówień publicznych;
− przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
− przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi
się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
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5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego,
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem 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 2020r. poz. 2452), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację,
gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert
(np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę
w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.
221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zalecenia
1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”.
2. Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif
.bmp. numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
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.
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie
za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem
adresu email.
Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o
udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed
terminem składania ofert/wniosków.
Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików
co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 12.10.2022 r.
o godzinie 11:00
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
25

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji
,,Komunikaty”
6. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o
których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu
postępowania. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma
obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem
wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do
przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

XI. WADIUM
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:
a) - część 1: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100),
b) - część 2: 650 000,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100),
c) - część 3: 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych, 00/100),
d) - część 4: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100),
2. Wykonawca wnosi wadium w wysokości odpowiadającej części zamówienia, na które składa
ofertę.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i zostanie utrzymane
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2
4. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form określonych w art. 97 ust. 7 Ustawy
Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy tj.:
a) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) 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
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Beneficjentem wadium musi być Pełnomocnik Zamawiającego.
6. Wadium:
a) wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek:
Voltra Energy Sp. z o.o., ul. Reymonta 12E/47, 05-250 Radzymin,
Nr konta: 33 1090 2590 0000 0001 3750 8446
Tytuł: „Wadium - Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej - Grupa
Zakupowa Nr 75/2022 Voltra, część …".
b) wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej
tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych
do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.
7. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli przed upływem
terminu składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium.
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8. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli
dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 10 i jego oryginał
zostanie złożony wraz z ofertą.
9. Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej
niż pieniężna stanowił osobny plik opatrzony nazwą Wadium_[SkróconaNazwaWykonawcy].
Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien zostać złożony wraz z ofertą
i innymi dokumentami w jednym pliku archiwum (.zip).
10. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy:
a) nazwę i dokładny adres gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego),
b) określenie nazwy postępowania, dla którego wystawiany jest dokument,
c) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej
i bezwarunkowej, na pierwsze żądanie, wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu)
oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium,
w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6
Ustawy Pzp,
d) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do wypłacenia
pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania
od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty,
e) okres ważności wadium - który musi pokrywać się z terminem związania ofertą
wskazanym w SWZ.
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, w wysokości
określonej w ust. 1, w formie lub formach, o których mowa w ust. 2, lub na cały okres związania
ofertą zostanie odrzucona.
12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie nie później jednak
niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Zwraca wadium 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.
13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. 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.
15. 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.
16. 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, 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, 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
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ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

1. Wykonawca jest związany ofertą w przedmiotowym postępowaniu do 12.12.2022 r.
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.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli wymagane) składane
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie
składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,
kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który
następnie przesyła do systemu.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione
4. Oferta winna zawierać:
1) formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ
2) formularze cenowe których wzory stanowią Załączniki nr 2.a, 2.b, 2.c.,2d do SWZ.
5. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
1) JEDZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz pozostałe
oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ w formie
wskazanej w Rozdziale IX ust. 12 SWZ,
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
3) wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz
z ofertą informacje/dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli
dotyczy).
6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
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13.

14.

15.

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu
w formacie XAdES.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu
składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania
ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje
Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.
Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba
że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym
języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez
innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość
pliku to maksymalnie 500 MB.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra w myśl Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postępowania do dnia 12.10.2022 r. godzina 11:00
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty
za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1
oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności,
w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości
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postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 12.10.2022 r.
Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego 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 stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji
,,Komunikaty”.
12. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o
których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu
postępowania. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma
obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem
wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do
przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi być wyrażona w PLN.
2. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto, kwota podatku VAT) należy podać
w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady
zaokrąglania liczb.
3. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków
Wykonawcy - zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1221 z późn. zm.).
4. Do obliczenia ceny oferty brutto należy posłużyć się formularzem cenowym, stanowiącym
odpowiednio Załącznik nr 2.a – 2.d do SWZ (w zależności od części przedmiotu zamówienia).
5. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, powinien
w cenie oferty brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty
i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
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OPIS
KRYTERIÓW,
KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE
SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części przedmiotu zamówienia Zamawiający
będzie się kierował kryterium
ceny za realizację przedmiotu zamówienia, waga - 100 %.
2. W ustalonym przez Zmawiającego kryterium najtańsza oferta otrzyma 100,00 punktów
a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
zgodnie ze wzorem:

najniższa cena brutto
K1 =

__________________________________________________

x 100

cena oferty ocenianej brutto
3. 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.

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych
w Ustawie Pzp.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna w szczególności bezsporne,
nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia
wyrazów, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego
części, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,
4) niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Za oczywiste omyłki rachunkowe, o których mowa w ust. 3 pkt 2 Zamawiający uzna
w szczególności omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach. Wystąpią one
w szczególności, gdy składniki obliczonej wartości liczbowej są prawidłowe, a wyniki działań
arytmetycznych dokonane na podstawie tych składników są błędne. Za omyłki te Zamawiający
uzna w szczególności: błędnie obliczenie kwoty podatku przy prawidłowo podanej w ofercie
stawce podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty
podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania
lub mnożenia. W przypadku podania błędnej kwoty podatku od towarów i usług przy
prawidłowo wskazanej stawce procentowej, Zamawiający dokona przeliczeń uwzględniając
prawidłowo podaną wartość netto.
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5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
z zastrzeżeniem art. 126 ust. 1 Ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - Zamawiający, dla celów
zastosowania kryterium ceny doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca składający taką ofertę,
ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
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.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeśli: złożono tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 264 ust. 2
pkt. 1 ustawy Pzp.
3. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą:
1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw
(o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa),
2) przedłożenie Zamawiającemu umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (termin, na jaki jest zawarta umowa
regulująca współpracę nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia
na podstawie niniejszej SWZ).

1. Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa,
której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
2. Zamawiający dopuści zawarcie umów drogą korespondencyjną.

XX. WARUNKI ZMIAN UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY
1. Zamawiający na podstawie art. 455 Ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany
zawartej umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy Pzp, za zgodą obu
Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

32

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
PUBLICZNEGO
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX ustawy - wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie.
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.
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.
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.
5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

XXII.

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
3. Zamawiający żąda wskazania w Części II Sekcji D JEDZ (Załącznik nr 4 do SWZ) informacji,
czy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm
podwykonawców, jeżeli są już znani. Dodatkowo Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w Części IV Sekcji C pkt 10 JEDZ (Załącznik nr 4 do SWZ), części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania informacji na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
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 są Spółki: Voltra sp. z o.o. z siedzibą
w Radzyminie, przy ulicy W. Reymonta 12E/47, 05-250 Radzymin oraz Voltra
Energy sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie, przy ulicy W. Reymonta 12E/47,
05- 250 Radzymin,
2) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia zamówienia poprzez zawarcie umowy;
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c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia)
w zakresie: dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce
pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia
warunków udziału w Postępowaniu/realizacji Umowy, a także w przypadku
złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe
w nim zawarte;
3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c
i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność
przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;
4) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak
stanowią;
5) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych
lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu
jednego z warunków:
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja
międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane
dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy
czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod
wskazanym w pkt. 2 powyżej adresem e-mail;
6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, realizacji umowy oraz przez
okres, w którym Zamawiający będzie realizował cele wynikające z prawnie
uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo
z umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego;
7) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest
możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
10) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte
są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o:
34

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego
obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli
informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani nie przewiduje ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.
2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

XXV. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1.a,1.b,1.c,1.d do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty;
Załącznik nr 2.a, 2.b, 2.c,2.d do SWZ - Formularze cenowe;
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy;
Załącznik nr 3.a do SWZ - Załącznik nr 2 do Umowy;
Załącznik nr 3.b do SWZ - Załącznik nr 1do Umowy;
Załącznik nr 4 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/JEDZ;
Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór;
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – wzór;
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/JEDZ;
Załącznik nr 8 do SWZ - Numer ID Postępowania na Platformie Zakupowej;
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 Ustawy Pzp) – wzór.
Załącznik nr 10 - Wzór formularza raportu.
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