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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465870-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Piotrków Trybunalski: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 193-465870

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miasto Piotrków Trybunalski
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: pasaż Karola Rudowskiego 10
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.piotrkow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Piotrkowski
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 7
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: https://powiat-piotrkowski.bip.net.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Aleksandrów
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: Aleksandrów 39
Miejscowość: Aleksandrów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 26-337
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: https://aleksandrow.bip.gmina.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czarnocin
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: ul. Główna 142
Miejscowość: Czarnocin
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-318
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: https://czarnocin.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gorzkowice
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: ul. Szkolna 3
Miejscowość: Gorzkowice
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gorzkowice.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Grabica
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: Grabica 66
Miejscowość: Grabica
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-306
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: http://grabica.biuletyn.net/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łęki Szlacheckie
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: Łęki Szlacheckie 13d
Miejscowość: Łęki Szlacheckie
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-352
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lekiszlacheckie.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Moszczenica
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: ul. Kosowska 1
Miejscowość: Moszczenica
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.moszczenica.eu/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Ręczno
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 5
Miejscowość: Ręczno
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-510
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.reczno.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rozprza
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: al. 900-lecia 3
Miejscowość: Rozprza
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.rozprza.pl/332/strona-glowna-bip.html
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Sulejów
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: ul. Konecka 42
Miejscowość: Sulejów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=sulejow/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Wola Krzysztoporska
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 5
Miejscowość: Wola Krzysztoporska
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-371
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wola-krzysztoporska.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Wolbórz
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZ.271.14.2020
Adres pocztowy: pl. Jagiełły 28
Miejscowość: Wolbórz
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wolborz.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1&x=0
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Wspólny zakup energii elektrycznej dla: miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek organizacyjnych, 
powiatu piotrkowskiego, a także gmin powiatu i ich jednostek

05/10/2020 S193
https://ted.europa.eu/TED

5 / 14

mailto:e.tyminska@piotrkow.pl
http://bip.wola-krzysztoporska.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb
mailto:e.tyminska@piotrkow.pl
https://www.wolborz.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1&x=0
https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb
https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb


Dz.U./S S193
05/10/2020
465870-2020-PL

6 / 14

Numer referencyjny: SPZ.271.14.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej dla: miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego 
jednostek organizacyjnych, powiatu piotrkowskiego i jego jednostek organizacyjnych, gmin powiatu: 
Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, 
Wola Krzysztoporska, Wolbórz oraz wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład ww. gmin 
na podstawie umowy o wspólnym przeprowadzeniu przetargu. Łącznie do 1 821 punktów poboru energii na 
jednakowych warunkach cenowych za 1 MWh dla wszystkich taryf.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi tabela ze wskazaniem punktów poboru energii elektrycznej 
oraz ich przewidywane zapotrzebowanie na energię w latach 2021–2022 – część II SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej dla: miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego 
jednostek organizacyjnych, powiatu piotrkowskiego i jego jednostek organizacyjnych, gmin powiatu: 
Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, 
Wola Krzysztoporska, Wolbórz oraz wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład ww. gmin 
na podstawie umowy o wspólnym przeprowadzeniu przetargu. Łącznie do 1 821 punktów poboru energii na 
jednakowych warunkach cenowych za 1 MWh dla wszystkich taryf.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi tabela ze wskazaniem punktów poboru energii elektrycznej 
oraz ich przewidywane zapotrzebowanie na energię w latach 2021–2022 – część II SIWZ.

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
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy wykonawców w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp.
„Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
– Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub 
ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 2.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. Zamawiający 
nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ani nie zamierza zawierać umowy ramowej, ani nie 
przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy 
ramowej.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki – warunek 
dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający uzna za spełniony, jeśli wykonawca posiada:
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii 
elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2020.833 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki – warunek 
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony, jeśli wykonawca:
wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie (wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie), odpowiadające 
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegające na dostawie energii elektrycznej, o wartości nie 
mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto, przez okres 12 miesięcy następujących po sobie w ramach realizacji 
jednej umowy.
W przypadku wykonywania i niezakończenia dostawy przed terminem złożenia oferty w niniejszym 
postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość, do upływu terminu składania ofert, umowa 
została wykonana.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w części III SIWZ.
Przewidywane zmiany do umowy zawarte są w części I SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 09:00

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
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Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Referat Zamówień Publicznych, III piętro, sala nr 1, pasaż 
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (zwane dalej: JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 
Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 
formularz JEDZ zamawiający uznaje za wystarczające, aby wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do 
wypełnienia w cz IV: ,,Kryteria kwalifikacji‘’ jedynie do punktu:
,,Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji’’, tj. bez sekcji A, B, C, D.
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym 
dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) 
JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wykonawca składa JEDZ 
każdego z tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;
2) zobowiązanie podmiotu/ów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów 
zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w 
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;
3. Bez wezwania zamawiającego wykonawca jest zobowiązany, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, o której 
mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
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dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej, składa każdy z 
wykonawców.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – art. 25 ust. 1 pkt 1 
ustawy Pzp, zamawiający żąda dokumentów:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektr, 
wydaną przez Prez. Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne. 
Wykazu dostaw, w szczególności potwierdzającego wykonanie co najmniej:1 zamówienia odpow. rodzajem 
przedmiotowi zamówienia, tj.: polegającego na dostawie energii elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 7 000 
000,00 PLN brutto, przez okres 12 miesięcy następujących po sobie w ramach realizacji jednej umowy,
wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – 
wg załącznika nr 5 do SIWZ, wraz z załączonymi dowodami określającymi ze zostały wykonane należycie;
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia – 
art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;
3) aktualnego zaświadczenia właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;
4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca składa dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 
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dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz.U z 2020, poz. 1282) – odpowiadające dokumentom w pkt 1–4;
5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 8 ustawy Pzp – wg załącznika nr 6 do SIWZ,
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp – wg załącznika nr 7 do 
SIWZ;
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – wg załącznika nr 8 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) 
zamawiający bada czy nie zachodzą wobec każdego z tych podmiotów podstawy wykluczenia – żaden z 
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy 
Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zamawiający bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia – podmiot, na którego zasoby powołuje się 
wykonawca, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–
22.
Obowiązek informacyjny RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą 
przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: +48 447327701, 
adres e-mail: e.urzad@piotrkow.pl 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Anna Pełka, adres 
e-mail: a.pelka@piotrkow.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu:
dokonania oceny oferty pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, udzielenia zamówienia publicznego i realizacji umowy, w szczególności wykonywania czynności 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
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zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy,
przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
przechowywania danych dla celów kontrolnych (zapewnienia rozliczalności, tj. wykazania spełnienia przez 
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
W przypadku zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania/umowie przechowywane będą w terminach 
określonych w zasadach zawartych w szczególności w wytycznych, umowach o dofinansowanie.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i oraz art. 96 ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b ustawy Pzp. W 
szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:
— Krajowa Izba Odwoławcza,
— Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
— sądy administracyjne, sądy powszechne,
— instytucje zarządzające (pośredniczące w zarządzaniu) programami współfinansującymi wydatki wynikające 
z realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego ze środków unijnych, krajowych lub innych,
— współpracujące z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i świadczące na jego rzecz usługi z 
następujących kategorii: prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie, usługi archiwizacji i niszczenia 
dokumentacji, wykonawcy biorący udział w postępowaniu, z tym, że art. 8 ust. 5 ustawy Pzp ogranicza zasadę 
jawności w zamówieniach publicznych w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków 
skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO – zamawiający udostępnia dokumentację 
postępowania zawierającą dane osobowe dotyczącą wyroków skazujących i naruszeń prawa, wyłącznie w celu 
korzystania ze środków ochrony prawnej, a więc tylko podmiotom uprawnionym (zgodnie z art. 179 ustawy Pzp) 
oraz tylko w terminie na wniesienie środków ochrony prawnej, (sytuacja taka może zaistnieć również wtedy, gdy 
umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego została już zawarta, vide: art. 182 ust. 3 i 4 ustawy Pzp).
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu 
do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 
art. 22 RODO.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
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lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia.
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym 
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku 
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział 
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO.

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
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 2245887800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub będzie miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w rozdziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań 
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 2245887800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2020
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