Znak sprawy: Usługi elektryczne II / 2022

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi
bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych
na terenie:
− Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork,
− Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie, ul. Ceglarska,
− Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Teklinowie, gm. Wieruszów.

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.)
Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.)

Zamawiający:
”EKO-REGION” sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Zatwierdził

Bełchatów, wrzesień 2022 r.
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I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.

do

składania

ofert

2.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwana
dalej ustawą Pzp, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu podstawowego o wartości szacunkowej
poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

4.

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Warunków Zamówienia:
a) Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
b) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.)
c) Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695 z późn. zm.).
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) – w trybie podstawowym
e) Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, akty
wykonawcze do ustawy Pzp oraz kodeks cywilny (jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią
inaczej).

5.

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a)
b)
c)
d)

„Zamawiający” – ”EKO-REGION” sp. z o. o. Bełchatów
„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie SWZ.
„SWZ” – Specyfikacja Warunków Zamówienia.
„Ustawa” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity:. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w rozdziale II SWZ.
f) “Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę
na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
zamówienia.
g) „Platforma zakupowa” - należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające
realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie
elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „Platformą”.
6.

Dane Zamawiającego:
Konto bankowe: Łódzki Bank Spółdzielczy O / Bełchatów;
Nr konta bankowego: 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001;
NIP: 769-19-17-979;
KRS: 0000005790 - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego;
Kapitał zakładowy: 80 611 600,00 zł;
Dokładny adres do korespondencji: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18;
Tel. +48 44 633 08 15;
Strona internetowa: www.eko-region.pl; www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region.
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: sekretariat@eko-region.pl.
Godziny pracy Zamawiającego: 700 - 1500
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Uwaga!
Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp
komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu
do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez
Zamawiającego umieszczone w rozdziale XII pkt 3.
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ”EKO-REGION” sp. z o. o..
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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;
e) 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.
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
g) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie 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 okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz 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);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym
dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta
w załączniku nr 4 do SWZ.
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III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich
mowa w art. 3 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
7. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
do wartości 20 % wartości zamówienia podstawowego dla każdego zadania.
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV:
50711000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budowlanych.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej konserwacji, pomiarów
oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie następujących obiektów:
− Zadanie 1 - Zakład/Instalacja w Gotartowie, gm. Kluczbork,
− Zadanie 2 - Zakład/Instalacja w Ostrzeszowie, ul. Ceglarska 1 a,
− Zadanie 3 – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Teklinowie, gm. Wieruszów.
2. Zakres czynności do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością ich
wykonywania został opisany w umowie i w załączniku nr 1 do umowy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również doradztwo techniczne przez Wykonawcę
(w terminie określonym przez Zamawiającego) w zakresie:
1) poprawy stanu utrzymania i użytkowania obiektów objętych przedmiotem umowy;
2) eksploatacji, budowy i rozbudowy instalacji elektrycznych oraz posadowienia maszyn
i urządzeń;
3) oceny stanów technicznych eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) analizy i doradztwa w zakresie oszczędności energii elektrycznej oraz bieżącej kontroli
minimalizacji opłat z tytułu energii biernej i pojemnościowej i zapobieganie ich wzrostowi.
Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w umowie oraz jej
załącznikach.
Inne postanowienia:
1. Cena zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie
składniki kosztów wynikające z załączonych do SWZ dokumentów oraz uwzględniać wymagania
i informacje Zamawiającego zamieszczone w SWZ oraz ewentualne odpowiedzi udzielone przez
Zamawiającego na pytania, które zostaną zadane na etapie prowadzonego postępowania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące
czynności bieżącej konserwacji, pomiary oraz naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych,
szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.):
1) Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wykazu pracowników oraz
dokumentów potwierdzających sposób ich zatrudnienia – poświadczona za zgodność
z oryginałem kopia umów o pracę oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
zaświadczeń o przeszkoleniu BHP, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy
prawa. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów powinny zostać przedstawione
w taki sposób, aby była zapewniona ochrona danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami 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 (w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, natomiast z datą zawarcia
umowy, imieniem i nazwiskiem pracownika, rodzajem umowy o pracę i wymiarem etatu).
2) Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zaświadczeń właściwego oddziału ZUS,
potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne
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i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
Zaświadczenia powinny zostać przedstawione w taki sposób, aby była zapewniona ochrona
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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 (w szczególności bez adresów,
nr PESEL pracowników, natomiast z datą zawarcia umowy, imieniem i nazwiskiem
pracownika, rodzajem umowy o pracę i wymiarem etatu).
3) Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu poświadczone za zgodność
z oryginałem kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. Poświadczone za
zgodność z oryginałem kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń powinny zostać przedstawione w taki sposób, aby była
zapewniona ochrona danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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 (w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników, natomiast z datą zawarcia umowy, imieniem
i nazwiskiem pracownika, rodzajem umowy o pracę i wymiarem etatu).
4) Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji pracowników realizujących
czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę i posiadanych dokumentów, o których mowa pkt 2) i 3).
5) Oświadczenia pracownika.
3. Obowiązki wymienione powyżej dotyczą również podwykonawców.
4. Obowiązek, o którym mowa w punkcie 2 nie dotyczy sytuacji, gdy czynności w zakresie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia.
V. WIZJA LOKALNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.
VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia:
Usługi określone w umowie realizowane będą w okresie 12 miesięcy od daty podpisania
umowy, bądź też do momentu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację
przedmiotu umowy wskazanych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy w zależności od tego, która
z powyższych okoliczności wystąpi wcześniej. W przypadku wykorzystania środków
wskazanych w § 8 ust. 1, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu i nie wymaga składania
przez Zamawiającego dodatkowych oświadczeń woli.
Szczegółowy opis terminu realizacji przedmiot zamówienia został określony w § 5 umowy
2. Miejsce realizacji zamówienia:
− Zadanie 1 - Zakład/Instalacja w Gotartowie, gm. Kluczbork,
− Zadanie 2 - Zakład/Instalacja w Ostrzeszowie, ul. Cegielniana 1a,
− Zadanie 3 – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Teklinowie, gm. Wieruszów.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualnie
obowiązujące świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci - dokumenty dla osób wykonujących czynności określone
w umowie i jej załącznikach, tj. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię
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świadectwa kwalifikacyjnego SEP pracowników na stanowisku Eksploatacji i Dozoru dla
Grupy 1 i Grupy 2 uprawniające do pomiarów urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych
(G1)
oraz
urządzeń
wytwarzających,
przetwarzających,
przesyłających i zużywających ciepło (G2).
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. wykonywanie bieżącej
konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie
zakładu przemysłowego lub budynku biurowego lub socjalno-biurowego
(wykaz z podaniem jej wartości netto, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców),
poświadczonej pozytywną referencją inwestora lub innymi dokumentami, o wartości
wskazanej poniżej:
Zadania
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3

Wartość netto
minimum 30 000,00 zł
minimum 14 000,00 zł
minimum 2 000,00 zł

Uwaga:
Jeśli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedno zadanie to musi przedstawić
wykaz usług, którego wartość będzie co najmniej równa sumie wartości zadań, na które
składa ofertę.
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
a) w art. 108 ust. 1 Pzp;
b) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, tj.:
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.
c)

w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w 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. z 2022 poz. 835), tj. Wykonawcę:
•
wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu
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, z późn. zm.),
zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz.
835), zwana dalej listą, rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25),
•
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
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
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2.

3.
4.
5.

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25);
•
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 wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 119 ustawy Pzp, Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez
podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
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.
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów, Zamawiający żąda
od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy
Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 i 6-7 rozporządzenia w sprawie dokumentów, dotyczących tych
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia z postępowania.

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. OFERTA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1) Formularz ofertowy– wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy,
zgodnie z
dokumentem
określającym
status
prawny Wykonawcy
lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem – załącznik nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie RODO - załącznik nr 4 do SWZ,
3) Oświadczenie o obowiązku podatkowym - załącznik nr 3 do SWZ,
4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznikiem nr 5
do SWZ,
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5) 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 (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 6 do SWZ,
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne
z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczące udostępniania zasobów w ramach konsorcjum) załącznik nr 7 do SWZ,
7) Pełnomocnictwo (dokument elektroniczny) w oryginale w formie elektronicznej lub jako
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez mocodawcę lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba
upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Zgodnie
z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz.
1923), dla pełnomocnictwa tego nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
2. WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, ZOBOWIĄZANY
JEST ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, W TERMINIE NIE KRÓTSZYM
NIŻ 5 DNI PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH AKTUALNYCH NA DZIEŃ
ZŁOŻENIA
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
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1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ.
2) Aktualnie
obowiązujące świadectwa
kwalifikacyjne
uprawniające
do zajmowania
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - dokumenty dla osób wykonujących czynności
określone w umowie i jej załącznikach, tj. poświadczoną za zgodność z oryginałem
kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego SEP pracowników na stanowisku Eksploatacji
i Dozoru dla Grupy 1 i Grupy 2 uprawniające do pomiarów urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych
(G1)
oraz
urządzeń
wytwarzających,
przetwarzających,
przesyłających i zużywających ciepło (G2).
3) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. wykonywanie bieżącej
konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie
zakładu przemysłowego lub budynku biurowego lub socjalno-biurowego
(wykaz z podaniem jej wartości netto, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców),
poświadczonej pozytywną referencją inwestora lub innymi dokumentami, o wartości
wskazanej poniżej:
Zadania
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3

Wartość netto
minimum 30 000,00 zł
minimum 14 000,00 zł
minimum 2 000,00 zł

Uwaga:
Jeśli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedno zadanie to musi przedstawić wykaz
usług, którego wartość będzie co najmniej równa sumie wartości zadań, na które składa
ofertę.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 9 do SWZ
X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Uwaga!
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.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale
IX ust. 1 pkt 5 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
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w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie
z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ.
XI.

INFORMACJA
DLA
WYKONAWCÓW
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH

SIĘ

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 4 SWZ składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
XII.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anna Szpak, Tomasz Chojnicki – przedmiot zamówienia nr tel.: (44) 633 08 15 wew. 218,
Barbara Dąbrówka, Gabriela Watała, Małgorzata Podsiadła – sprawy formalne tel.:
(44) 633 08 15 wew. 219.
Informacje w sprawach dotyczących przetargu udzielane są w godzinach: 8:00 – 14:00.
Zamawiający informuje, że ww. osoby nie są upoważnione do udzielania Wykonawcom ustnych
informacji w zakresie wyjaśnienia treści SWZ. Ze względu na obowiązkowa pisemność
postepowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawcy wiążące.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja
między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia
oraz
informacje,
przekazywane
były
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. Zamawiający dopuszcza,
opcjonalnie, komunikację
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty
elektronicznej: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
3. 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.
4. 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.
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych
oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
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,
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•

zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej
- kodowanie UTF8,
• 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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
XIII.

OPIS
SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA
OFERT
WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ

ORAZ

DOKUMENTÓW

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać
podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych
środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis
zaufany lub podpis osobisty 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 lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 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 lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. 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.
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7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca,
aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. 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.
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym 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.
12. 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.
13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z Załącznikiem nr 2 do “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”,
zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf
15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
16. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują:
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane
za złożone nieskutecznie.
17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi
maksymalnie 5MB.
18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
•
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES.
•
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
•
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
19. 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.
20. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
22. 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.
23. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
24. 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.

Strona 12 z 16

XIV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza
Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ.
Cena zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie
składniki kosztów wynikające z załączonych do SWZ dokumentów i uwzględniać wymagania
i informacje Zamawiającego zamieszczone w SWZ oraz ewentualne odpowiedzi udzielone przez
Zamawiającego na pytania, które zostaną zadane na etapie prowadzonego postępowania.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny
lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1,
Wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie - załącznik nr 3 do SWZ.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.10.2022r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.
2.
3.
4.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl
pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region. w myśl Ustawy Pzp na stronie
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 23.09.2022 r. do godziny 12:00.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
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
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5.
6.

w art. 63 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 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.

XVIII. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż
następnego
dnia
po
dniu,
w
którym
upłynął
termin
składania
ofert
tj. 23.09.2022 r. godz. 12:15..
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.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl
w sekcji ,,Komunikaty” .
Uwaga!
Zgodnie z Ustawą Pzp 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.
XIX.

OPIS
KRYTERIÓW
OCENY
OFERT
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

WRAZ

Z

PODANIEM

WAG

TYCH

Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium I: Cena – 80,00 pkt
Wykonywanie konserwacji i pomiarów eksploatacyjnych oraz konserwacji i pomiarów
narzędzi i urządzeń elektrycznych - cena w całym okresie obowiązywania umowy –
maksymalnie 80 pkt.
Ocena ofert w tym kryterium będzie przeprowadzona
wg następujących zasad:
Najniższa cena ofertowa
Liczba punktów = --------------------------------- x 80
Cena badanej oferty

w

skali

od

0,00

do

80,00

pkt

Kryterium II: Cena – 15,00 pkt
Wykonywanie napraw urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznych - cena za
roboczogodzinę – maksymalnie 15 pkt
Ocena ofert w tym kryterium będzie przeprowadzona
wg następujących zasad:
Najniższa cena ofertowa
Liczba punktów = --------------------------------- x 15
Cena badanej oferty

w

skali

od

0,00

do

15,00

pkt

Strona 14 z 16

Kryterium III: Okres gwarancji – 5 pkt
Okres gwarancji na wykonane przez siebie prace oraz dostarczony materiał – 5,00 pkt
Ocena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0,00 do 5,00 pkt według
następujących zasad:
Okres gwarancji (w miesiącach)
Punkty
0-5
0,00
6-10
3,00
11 i więcej
5,00
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji w pełnych miesiącach. Minimalny
okres gwarancji to 5 miesiące. W przypadku Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji
poniżej 5 miesięcy, a któremu udzielone zostanie zamówienie, w umowie przyjęty zostanie 5
miesięczny okres gwarancji.
Łączna suma punktów z kryterium I, z kryterium II oraz z kryterium III złoży się na łączną ilość
punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w ocenie ofert.
Maksymalna teoretyczna łączna ilość punktów do uzyskania przez oferenta może wynieść:
80,00 pkt (Wykonywanie konserwacji i pomiarów eksploatacyjnych oraz konserwacji i pomiarów
narzędzi i urządzeń elektrycznych - cena w całym okresie obowiązywania umowy) + 15,00 pkt
(Wykonywanie napraw urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznych - cena za roboczogodzinę)
+ 5,00 pkt (okres gwarancji) = 100,00 pkt.
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.
Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XX.

INFORMACJE
O FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

BYĆ

DOPEŁNIONE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 w kwocie
………… zł (słownie: …………..…/100 złotych) w postaci ……………………… .
2. Zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
służy
pokryciu
wszelkich
roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania, w tym obowiązku zapłaty przez wykonawcę
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, a także z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonana wynikającego z umowy stosunku prawnego, o jakim mowa w art. 376 kc,
ukształtowanego między Zamawiającym a Wykonawcą jako ewentualnymi dłużnikami
solidarnymi, rozstrzygającego o obowiązku zwrotu Zamawiającemu całości kwot, w razie ich
zapłaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom przez Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej będzie nieodwołane, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i
powinno być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo
polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. Treść gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego pod rygorem
uznania braku jego dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone
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Wykonawcy według zasad przewidzianych w art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.
70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania
przez zamawiającego za należyte wykonanie, 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
4. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość zabezpieczenia dla całego okresu
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata,
o której mowa w zadaniu poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić na konto
Zamawiającego w Łódzkim Banku Spółdzielczym Oddział Bełchatów o nr 24 8965 0008 2001
0006 4288 0001, tytuł przelewu: „Zabezpieczenie: Usługi elektryczne II / 2022”
6. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający zwraca kwotę zabezpieczenia
zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

XXII.

INFORMACJE
ZMIANY

O

TREŚCI

ZAWIERANEJ

UMOWY

ORAZ

MOŻLIWOŚCI

JEJ

Treść umowy i przesłanki jej zmiany zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik
nr 2 do SWZ.
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
Środki ochrony prawnej, zasady wnoszenia oraz zakres podmiotowy oraz przedmiotowy zostały
określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
XXIV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr

1
2
3
4
5

do
do
do
do
do

SWZ
SWZ
SWZ
SWZ
SWZ

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr

6
7
8
9

do
do
do
do

SWZ
SWZ
SWZ
SWZ

–
–
–
–
–

Formularz ofertowy,
Projekt umowy wraz z załącznikami,
Oświadczenie o obowiązku podatkowym,
Oświadczenie RODO,
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw
do wykluczenia,
- Zobowiązanie - udostępnianie zasobów,
- Oświadczenie dotyczące konsorcjum,
– Informacja o grupie kapitałowej,
– Wykaz usług.

Opracowała:
Gabriela Watała
Barbara Dąbrówka
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