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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 690260330
Adres pocztowy: ul. Szopena 51
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Mielecki
E-mail: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl
Tel.: +48 178676240
Adresy internetowe: 
Główny adres: https://rarr.rzeszow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - inny zamawiający spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A.
Numer referencyjny: BS.2611.47.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, na potrzeby obiektów
stanowiących własność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do 21 punktów poboru energii elektrycznej ( w
skrócie „PPE”). Prognozowane zapotrzebowanie na energię w okresie obowiązywania umowy wynosi: 2.179.702 kWh. Ilość
zapotrzebowania na energię elektryczną, jest wartością szacunkową wyliczoną w oparciu o poprzednie zużycie energii, oraz
opracowaną na potrzeby porównania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości
dostaw dla poszczególnych PPE. Charakterystyka parametrów dystrybucyjnych wraz z prognozą zapotrzebowania na energię,
dla poszczególnych PPE została przedstawiona w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Rozliczanie
zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznych
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają: załącznik nr 1 do
SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jasionka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, na potrzeby obiektów
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stanowiących własność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do 21 punktów poboru energii elektrycznej (w
skrócie „PPE”). Prognozowane zapotrzebowanie na energię w okresie obowiązywania umowy wynosi: 2.179.702 kWh. Ilość
zapotrzebowania na energię elektryczną, jest wartością szacunkową wyliczoną w oparciu o poprzednie zużycie energii, oraz
opracowaną na potrzeby porównania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości
dostaw dla poszczególnych PPE. Charakterystyka parametrów dystrybucyjnych wraz z prognozą zapotrzebowania na energię,
dla poszczególnych PPE została przedstawiona w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Rozliczanie
zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznych
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają: załącznik nr 1 do
SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów Pzp oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
2. Zamawiający udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 Pzp, w którym w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości
udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp. 4. art. 257 pkt 1) Pzp - Zamawiający
przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji
elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 7. Zamawiający nie
prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 8. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu
zakupów. 9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, o których
mowa w art. 94 Pzp. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, 10. Prócz warunków udziału w postępowaniu posiadania
odpowiednich zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Zamawiający
przewidział również podstawy, których wystąpienie spowoduje wykluczenie wykonawcy. Na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia przewidziano w treści SWZ również konieczność przygotowania i załączenia do oferty odpowiednich dokumentów
(JEDZ, Oświadczenie) – szczegółowe ujęcie zakresu i dokumentów dot. przesłanek wykluczenia zawarto w SWZ postępowania.
Ze względów na ograniczenia w liczbie znaków formularza ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający umieścił informacje o ww.
zakresie w częściach, w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia, które pozwalały na umieszczenie przedmiotowych
informacji: 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp; 2) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp; 3)
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 Pzp, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp; 4) Zamawiający oceni, czy podjęte przez
wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę - Ciąg dalszy opisu podstaw wykluczenia i dokumentów
służących ocenie braku ich wystąpienia w części III.1.1 Ogłoszenia.

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (ważną przez cały okres obowiązywania umowy), wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r.
poz. 200 z późn. zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców wyżej wspomniany warunek w
postępowaniu musi spełniać samodzielnie każdy z wykonawców wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem
posiadania wyżej wskazanej koncesji. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku
udziału w postępowaniu: Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.
Ciąg dalszy opisu dot. podstaw wykluczenia i dokumentów na potwierdzenie braku ich wystąpienia: 5. Z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835),
wyklucza się: 1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18
maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji
wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem 765/2006", i rozporządzeniu
Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze
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zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem 269/2014", albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy, 2) Wykonawcę, którego beneficjentem
rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3
tejże ustawy, 3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę w przypadku zaistnienia
okoliczności przewidzianych na mocy przepisu art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, do rozporządzenia Rady (UE) nr
833/2014 z dnia 31 lipca2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, gdzie dodane zostały przepisy art. 5k,
które ustanawiają zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych we wszystkich
państwach członkowskich Unii Europejskiej - CD w cz. III.1.3.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje min. 1 dostawę: a. energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie
mniejszym niż 2.000.000 kWh (dwa miliony kWh) oraz b. energii elektrycznej do co najmniej 20 (dwudziestu) punktów poboru, a
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających
spełnianie warunku udziału w postępowaniu: 5) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 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 zgodnie z wzorem stanowiącym - w zakresie warunku wskazanego w pkt VII pkt 2 ppkt 4) SWZ - wzór stanowi
załącznik nr 6 do SWZ. Ciąg dalszy opisu podstaw wykluczenia i dokumentów służących ocenie braku ich wystąpienia w
kolejnych dalszych częściach ogłoszenia: Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności. W
przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w niniejszym punkcie SWZ zamawiający odrzuci
ofertę takiego Wykonawcy. 6. UWAGA! W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, każdy wykonawca składający
ofertę, zobowiązany jest dostarczyć: � JEDZ - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ-ESPD oraz edytowalną wersję
formularza JEDZ (ESPD) można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-
regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w niniejszej SWZ.
Wykonawca, każdy uczestnik Konsorcjum – składają własny JEDZ (ESPD). W przypadku Wykonawcy, który polega na
zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca składa także JEDZ (ESPD) dotyczący każdego z tych podmiotów potwierdzający
brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. - CD. w cz. III.2.2
ogłoszenia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. Ciąg dalszy opisu podstaw wykluczenia i
dokumentów służących ocenie braku ich wystąpienia: W Części IV JEDZ (ESPD) Zamawiający żąda jedynie ogólnego
oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną. Wzór JEDZ(ESPD) stanowi
załącznik nr 4 do SWZ. � Oświadczenie według treści określonej załącznikiem nr 5 do SWZ. CD w VI.3) ogłoszenia.

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne

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


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2022
Czas lokalny: 14:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2022
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 16/11/2022
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego. Za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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 ofertach i ich warunkach.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 3. Zabezpieczenie może być
wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 Pzp. 4. Wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 5. W
przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w
terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Jeżeli zabezpieczenie należytego
wykonania umowy jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi
jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty Zamawiającemu kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego. 7. W przypadku złożenia zabezpieczenia
w formie gwarancji podlega ona pierwotnej akceptacji Inwestora (Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia treści gwarancji na 3 dni przed podpisaniem umowy celem jej weryfikacji. Gwarancja nie może zawierać żadnych
ograniczeń do wykonywania uprawnień z niej wynikających, szczególnie w zakresie spełnienia jakichkolwiek warunków wobec
Gwaranta zarówno przez beneficjenta gwarancji jak i zobowiązanego. wszelkie inne inormacjie dla których zabrakło miejsca w
ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące kwalifikacji podmiotowej wykonawców (również podmiotów zagranicznych), sposobu
składania i oceny ofert itd., które ze względu na brak wystraczającej ilości znaków nie zostały wpisane do ogłoszenia znajdują
się w pozostałych dokumentach zamówienia, tj.: SWZ i załącznikach do niej, które zostały zamieszczone na stronie
postępowania. Ciąg daszly opisu dotyczącego podstaw wykluczenia i dokumentów dot. potwierdzających brak ich wystąpienia:
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 139. ust.1 Pzp, gdzie Zamawiający najpierw dokonuje
badania i oceny ofert, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Rozdział IX. Podmiotowe środki
dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1)
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu– wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 2) oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 3) zobowiązanie innego podmiotu oraz
oświadczenie na formularzu JEDZ - w przypadku, o którym mowa w art. 118 Pzp. 4) pełnomocnictwa, z których wynika prawo
do podpisania oferty (jeżeli dotyczy). 5) Formularz ofertowy wraz z Szczegółowym formularzem cenowym – wzór stanowi
załącznik nr 2 do SWZ. Dasze informacje zakresie przedmiotwych środkow dowodowych mozna znaleść w SWZ (w
szczególności w Rozdziale IX).

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp
przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 3.1. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w
formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej,
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przed upływemterminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu, 3.2. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Odwołanie przysługuje na: 4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność
zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy, 4.2. zaniechanie
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, 4.3. zaniechanie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że
zamawiający był do tego obowiązany. 5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne, w terminie: 5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 5.2. 15 dni od
dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 33.5.1. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 6.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt
33.6. wnosi się w terminie: 7.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest
równa albo przekracza progi unijne 8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo: 8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2022


