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ZATWIERDZONA  

UCHWAŁĄ NR 20/2020 Z DNIA 31 STYCZNIA 2020 R. 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, 

oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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Definicje:  

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 

• „Pełnomocniku” – należy przez to rozumieć Spółkę Energa OZE SA z siedzibą w Gdańsku przy 

al. Grunwaldzkiej 472 prowadzącą w imieniu Zamawiającego postępowanie przetargowe. 

• „Postępowaniu” – należy przez to rozumieć przedmiotowe Postępowanie o udzielenie Zamówienia. 

• „RODO” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

• „Specyfikacji” lub „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z Załącznikami.  

• „Ustawie” lub „ustawie PZP” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843) 

• „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie Zamówienia. 

• „Załączniku” – należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany i dołączony do Specyfikacji, 

stanowiący jej integralną część. 

• „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Spółkę Energa Kogeneracja Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu 

przy ul. Elektrycznej 20A.  

• „Zamówieniu” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony w 

Rozdziale III Specyfikacji. 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Energa Kogeneracja Sp. z o. o.  

ul. Elektryczna 20A 

82-300 Elbląg 

KRS 0000207049,  

której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP 578-20-58-156 

REGON 170356044 

Kapitał zakładowy 400.989.000,00 zł (wpłacony w całości) 

w imieniu którego postępowanie prowadzi  

Energa OZE SA 
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al. Grunwaldzka 472  

80-309 Gdańsk 

adres internetowy {URL}:  www.energa-wytwarzanie.pl   

profil nabywcy Pełnomocnika na platformie zakupowej:  

https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje  

na stronie Zamawiającego: http://www.energa-kogeneracja.pl zamieszczone będzie odwołanie do 

przekierowania do strony Pełnomocnika. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust. 1 Ustawy, 

w procedurze przyśpieszonej, o której mowa w art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Ustawy. 

3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.   

W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że przeprowadzenie ww. procedury jest nieuzasadnione lub 

niecelowe może odstąpić od jej zastosowania.  

5. Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców 

do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem Zamówienia jest optymalizacja turbozespołu parowego bloku BB20p pod kątem dostępnego 

przepływu pary z uwzględnieniem zmienności obciążenia kotła. 

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), następujących osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: osób na stanowiskach montażowych, instalacyjnych, robotniczych, kierowców, 

operatorów i osób wykonujących innego rodzaju prace fizyczne na terenie budowy.  W razie wątpliwości 

obowiązek zatrudnienia na umowy o pracę nie dotyczy w szczególności kierowników projektu, kierowników 

budowy/robót budowlanych oraz projektantów. 

https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje
http://www.energa-kogeneracja.pl/
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3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

3.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

3.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 3 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

4.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we Wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr  8 do SIWZ. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.  

8. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów, 

urządzeń lub danych rozwiązań technologicznych pod warunkiem posiadania przez nie parametrów 

nie gorszych niż materiały, urządzenia lub dane rozwiązania technologiczne, które one zastępują. 

W takiej sytuacji Wykonawca stosując materiały, urządzenia lub dane rozwiązania technologiczne 

równoważne zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy wykazać, że oferowane przez niego usługi 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały (wyroby), urządzenia lub dane rozwiązania 

technologiczne niż podane w dokumentacji przetargowej, winien dołączyć do oferty wykaz zawierający 

materiały (wyroby), urządzenia lub dane rozwiązania technologiczne zawarte w dokumentacji oraz podać 

ich równoważniki (nazwy materiałów, wyrobów, urządzeń lub danych rozwiązań technologicznych 
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zaproponowanych w ofercie) wraz z charakterystykami technicznymi oraz dokumentami potwierdzającymi 

ich równoważność.  

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych w celu potwierdzenia, że oferowane usługi 

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 

1.1. certyfikatu wystawionego przez jednostkę atestacyjną upoważnioną do przeprowadzania 

badań oceny wyrobów; 

1.2. do wszystkich wprowadzonych materiałów, aparatów, urządzeń i wyrobów zamiennych 

winny być dostarczone karty katalogowe, DTR, atesty lub certyfikaty lub inne dokumenty 

wymagane dla elementów zamiennych. 

W przypadku, gdy Wykonawca takiego wykazu nie dołączy do oferty, zobowiązany będzie 

do wbudowania urządzeń i materiałów wyszczególnionych  w dokumentacji projektowej. 

9. Kody CPV przedmiotu Zamówienia: 42112100-8 – Turbiny parowe  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 30 września 2020 roku. 

 

V. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

VI. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VII. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem 

https://www.platfromazakupowa.pl    

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się znakiem sprawy ZP/EKO/10/2020/KCz. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

skorzystać z Platformy Zakupowej Open Nexus, na zasadach określonych w Regulaminie 

https://www.platfromazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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platformazakupowa.pl oraz Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl. Tam też zostały opisane 

wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu. 

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Pani Kamila Czechorowska 

e-mail: kamila.czechorowska@energa.pl  

2. Godziny do kontaktów: dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8.00 – 14.00 

 

X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12)-23) z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy 

oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 4) i 8) Ustawy.  

2) Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

a. sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wysokość posiadanych środków finansowych 

lub  zdolność kredytową na kwotę 600.000,00 PLN (sześćset tysięcy złotych).  

W przypadku konsorcjum, dopuszcza się sumowanie zdolności kredytowej poszczególnych 

członków konsorcjum, przy czym przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi dysponować 

zdolnością kredytową w wysokości min. 300.000, 00 PLN (trzysta tysięcy złotych) 

b. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to 

w tym okresie co najmniej 1 zadania polegającego na rekonstrukcji, remoncie średnim lub 

kapitalnym, polegającym co najmniej na wyjęciu wirnika, turbozespołu parowego o mocy co 

najmniej 10 MWe. W ramach rekonstrukcji lub remontu Wykonawca wykonał wymianę lub 

modyfikację łopatek układu przepływowego. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:kamila.czechorowska@energa.pl
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2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia: 

a.  warunek, o którym mowa w Rozdziale X.1.1) powyżej zostanie uznany za spełniony wyłącznie 

jeżeli zostanie spełniony przez każdego z Wykonawców; 

b. warunki, o których mowa w Rozdziale X.1.2) powyżej zostaną uznane za spełnione jeżeli łącznie 

grupa Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia spełnia dany warunek. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale X.1.2) powyżej 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 3 powyżej wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznej lub 

zawodowej lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1), 4) i 8) Ustawy. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują zakres, do realizacji 

którego te zdolności są wymagane. 

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST 5 USTAWY 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) 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 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 

2. który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, 

o którym mowa art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
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3. 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 art. 24 ust. 1 pkt 15, 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. 

 

Uwaga: 

Ocena czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z ww. powodów zostanie dokonana na podstawie 

oświadczeń zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

dołączonym do oferty złożonej w przedmiotowym Postępowaniu.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia brak podstaw 

wykluczenia, o których mowa powyżej musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie. 

Zamawiający bada czy wobec podmiotu, na zdolnościach którego polega Wykonawca nie zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa powyżej. 

XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte 

w Załączniku nr 3 do SIWZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. JEDZ/ESPD należy wypełnić logując się na stronie https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl oraz importując 

dokument  stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Wymagania dotyczące złożenia JEDZ: 

1) W postępowaniu oświadczenia składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał 

powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa 

w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP.  

2) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie wymaga szyfrowania 

tego dokumentu.  

3) Wypełniając część IV JEDZ/ESPD Wykonawca zobowiązany jest podać w JEDZ/ESPD następujące dane 

dla: 

a. sytuacji ekonomicznej i finansowej –wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową,  

b. zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca może posłużyć się załącznikiem nr 4 do SIWZ 

„Doświadczenie zawodowe” i załączyć je jako załącznik do JEDZ/ESPD. W przypadku 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
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nieskorzystania z załącznika nr 4, Wykonawca zobowiązany jest podać w JEDZ/ESPD 

następujące dane dla „Doświadczenie zawodowe” – przedmiot zamówienia, moc 

turbozespołu parowego [MWe]; data rozpoczęcia [dd/mm/rrrr]; data zakończenia 

[dd/mm/rrrr], podmiot na rzecz którego było zamówienie zrealizowane. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi w JEDZ/ESPD braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia 

warunków udziału - Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia, uzupełnienia lub złożenia 

JEDZ/ESPD. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa 

w Rozdziale XII.1. powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 

udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII.1. powyżej, 

sporządzone przez te podmioty. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit a)-c), 14) 

i 21) Ustawy; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

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; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 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; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
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wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy w przypadku, gdy dokument ten nie jest 

dostępny w języku polskim na darmowych, ogólnodostępnych rejestrach;  

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego z Załącznikiem nr 5 do SIWZ; 

6) dowodów określających czy usługi wskazane w wykazie, o których mowa w Rozdziale X ust 1 pkt 

2) lit. b. powyżej zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy;   

7) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej 

zdolność kredytową, o której mowa w Rozdziale X ust 1 pkt 2) lit. a. powyżej, Wykonawcy w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w prawie spłaty tych należności 

(zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ; 

9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1170) z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, zgodnie 

z Załącznikiem nr 12 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 

w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność 

z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. Oświadczenie należy złożyć przy pomocy formularza Wyślij wiadomość dostępnego na 

platformie zakupowej lub przy pomocy poczty elektronicznej. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale XII.7. powyżej: 

• Zamiast 7.1. pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit a)-c), 14) i 

21) Ustawy; 
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• Zamiast 7.1. pkt 2) – 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z 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, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

10. Dokumenty, o których mowa w: 

• Rozdziale XII. 7 pkt 1) i 4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

• Rozdziale XII.7. pkt 2) i 3),  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

• Rozdziale XII.7 pkt. 7) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert. 

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale XII.7. powyżej, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis Rozdziału XII.10. stosuje się odpowiednio. 

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 

13. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy 

dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy 

je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji 

ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej . 

W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, 

zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniem, zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały 

Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania 

i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tekst jednolity Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15.). 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 60.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 

00/100 złotych).  
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2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wniesione na rzecz Zamawiającego, tj. Energa Elektrownia Kogeneracja Sp. z o. o. 

w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Wykonawcy: 

a. w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek Zamawiającego: Energa Kogeneracja Sp. z o.o., 

ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg, Nr rachunku: 47 1440 1101 0000 0000 1046 5192   

b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c. w gwarancjach bankowych (Beneficjent – Energa Kogeneracja Sp. z o. o.); 

d. w gwarancjach ubezpieczeniowych (Beneficjent – Energa Kogeneracja Sp. z o. o.); 

e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  

poz. 110 ze zm.).  

4. Wadium wniesione w pieniądzu powinno być oznaczone w następujący sposób: „Wadium – Optymalizacja 

turbozespołu parowego bloku BB20p pod kątem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności 

obciążenia kotła. Znak sprawy: ZP/EKO/10/2020/KCz)” 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 lit a. powyżej, przed upływem terminu składania ofert 

(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

7. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi 

obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 

8. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, za pośrednictwem platformy 

zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach określonych 

w Rozdziale XVI SIWZ – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 

9. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna 

na pierwsze żądanie.  

10. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa była wystawiona na rzecz wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 

11.  W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej nie może zawierać zapisu stanowiącego, że zwrot 

oryginalnego wadium do gwaranta powoduje zwolnienie gwarancji. 

12. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

13. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 

14. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa. 
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XIV. ODRZUCENIE OFERTY  

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy. 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia 

oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje    

3. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 

danych: doc., docx., pdf. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami 

reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji dla wykonawców 

platformazakupowa.pl.  

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za  pośrednictwem Formularza do złożenia oferty. Sposób zmiany i wycofania oferty opisany jest w Instrukcji 

dla wykonawców platformazakupowa.pl. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 

8. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym zgodnym z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ. 

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

10. Do oferty należy dołączyć: 

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, 

b) wypełniony i podpisany Formularz Oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy), 

d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 

e) Potwierdzenie wniesienia wadium, 

f) „Doświadczenie zawodowe” (jeśli dotyczy), 

g) Charakterystyka ciśnienia pary w funkcji przepływu pary zgodnie z punktem 1.1.4 Załącznika nr 1B do 

PFU do Kontraktu „Materiały i media”; 

h) Dane bilansowe oraz charakterystyki zgodnie z punktem 2 Załącznika nr 3 do Kontraktu „Specyfikacja 

techniczna przedmiotu zamówienia”; 

i) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań, materiałów, urządzeń innych niż wskazane w 

dokumentacji przetargowej dokumenty potwierdzające, że są one równoważnymi.  

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany an i wycofać 

złożonej oferty. 

12. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o ile 

prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść 

pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest 

upoważniony.  

13. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 

zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 

14. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, muszą być przedstawione w formie oryginału, tj. w postaci elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, którego dotyczy. 

15. Pełnomocnictwa, o których mowa w SIWZ muszą być przedstawione w formie oryginału, tj w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

16. Dokumenty, o których mowa w SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. Dokumenty w oryginale składane są w postaci dokumentu elektronicznego 

lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia następuje przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.   

17. 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. 
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18. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości 

co do jej prawdziwości. 

19. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

20. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

21. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w  formie Załączników do SIWZ, 

winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. 

22. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w Postępowaniu albo do reprezentowania 

w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się 

Wykonawców o udzielenie Zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika 

do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. 

23. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać zgodnie z zasada opisaną w Rozdziale XVI  

do dnia 18 lutego 2020 r., do godz. 13:00 

2. Oferty  zostaną otwarte publicznie w:  

Energa Logistyka Sp. z o. o.  

ul. Mikołaja Reja 23 

80-870 Gdańsk 

sala konferencyjna nr 103 (I piętro) 

dnia 18 lutego 2020 r., o godz. 13:15 

3. W razie złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, 

4. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej. 

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej Pełnomocnika informację 

z otwarcia ofert 

7. Zamawiający udostępni oferty do wglądu w uzgodnionym przez strony terminie wyłącznie na pisemny 

wniosek Wykonawcy.  
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XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Zamawiający jest 

obowiązany zapłacić Wykonawcy za przedmiot Zamówienia. 

2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów przedmiot Zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz 

podatkiem akcyzowym. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów 

i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie obejmującą koszt wykonania pełnego 

zakresu prac określonych w niniejszej SIWZ. 

5. W ofercie należy podać cenę netto i brutto wraz z wyodrębnieniem stawki podatku VAT obowiązującej 

na dzień składania oferty, zarówno cyfrowo, jak i słownie. 

6. Cenę oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją przedmiotu Zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

7. Jeżeli w Postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

8. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na podstawie 

odrębnych przepisów, Wykonawca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług 

w Polsce, Wykonawca musi wskazać w ofercie wyłącznie cenę netto (tj. nieobejmującą podatku 

od towarów i usług). W celu porównania ofert do ceny netto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 

Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości. 

 

XIX. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  WYBORZE OFERTY  

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie suma punktów dla badanej oferty w poniższym 

kryterium: 

L.p. Opis kryteriów oceny Waga 

1. CENA   80 % 
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2. SKRÓCENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA ETAPU 6 20 % 

 

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW: 

• CENA 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie według  

następującego wzoru:   

            𝐶𝑚𝑖𝑛 

                         𝑃𝑐 =    𝑥 80  
          𝐶𝑜 

gdzie:  

PC - ilość punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium „cena”,  

Cmin – najniższa z oferowanych cen,  

Co  – cena oferty badanej.  

Uwaga: 

a) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W związku z powyższym Wykonawca wewnątrzwspólnotowy (spoza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej), którego sprzedaż jest eksportem towarów i usług i w kraju jego siedziby podlega 

zwolnieniu z podatku VAT, w złożonej ofercie powinien pominąć stawkę podatku VAT. 

b) Jeżeli taka oferta będzie zawierała stawkę podatku VAT kraju Wykonawcy, Zamawiający 

pominie tę stawkę i zastosuje tryb określony w lit. a). 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Cena” – 80 pkt. 

• SKRÓCENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA ETAPU 6 

Przez „Skrócenie termin zakończenia Etapu 6” Zamawiający rozumie różnicę wyrażoną w dniach między 

terminem wymaganym przez Zamawiającego, tj. 30 czerwca 2020r. a terminem wskazanym przez 

Wykonawcę w swojej ofercie (pkt. 6 Formularza oferty). Liczba punktów, którą można uzyskać 

w ramach tego kryterium obliczona zostanie według  następującego wzoru:  
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𝑃𝑡 =
𝑇𝑂

𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑥 20 

gdzie: 

Pt - ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej za kryterium „Termin zakończenia Etapu 6”, 

Tmax – najdłuższy termin skrócenia terminu zakończenia Etapu 6 w stosunku do 30.06.2020 r. wśród 

wszystkich ofert liczony w dniach. 

To  – oferowany termin skrócenia terminu zakończenia Etapu 6 w stosunku do 30.06.2020 r. ocenianej 

oferty liczony w dniach. 

Zakończenie wszystkich prac, wynikających z umowy/Kontraktu, związanych z Etapem 6, a tym samym 

maksymalny termin jaki Wykonawca może wskazać w Formularzu oferty pkt 6 to dzień 30 czerwca 2020 

roku. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu zakończenia Etapu 6 (pkt 6 Formularza oferty) 

na dzień 30 czerwca 2020 r. oferta uzyska 0 (zero) punktów w kryterium „Skrócenie terminu zakończenia 

Etapu 6. 

 

2. Ostateczna ilość punktów zostanie określona jako suma punktów  w poszczególnych kryteriach, tj.:  

P = PC +Pt 

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

4. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

5. Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami 

arytmetyki. 

6. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

na podstawie kryterium oceny ofert  opisanym w SIWZ. 

7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. 
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XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru/Kontraktu Zamawiającego.  

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy/Kontraktu nie podlegają negocjacjom.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 

w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania Kontraktu, zabezpieczenia należytego jej wykonania 

w wysokości: 10% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub kilku następujących formach:  

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Energa Kogeneracja Sp. z o.o., 

ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg, Nr rachunku: 47 1440 1101 0000 0000 1046 5192  

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Nie dopuszcza się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach niż 

określone w ust. 3 powyżej.  

5. Sposób przekazania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2) - 5) powyżej: dokument potwierdzający 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: 

Energa Kogeneracja Sp. z o. o., ul. Elektryczna 20A,  82-300 Elbląg  

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu powinno być oznaczone w następujący sposób: „Zabezpieczenie 

– Optymalizacja turbozespołu parowego bloku BB20p. Znak sprawy: ZP/EKO/10/2020/KCz”.   

7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:  zobowiązanie 

gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, 

nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, 

że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 2) termin 

obowiązywania gwarancji, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.  

8. W sytuacji o której mowa w ustępie powyżej, Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od 

spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

Dochodzenie roszczenia z tak ustanowionego zabezpieczenia nie może być utrudnione dla 

Zamawiającego, dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory 

odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, 

chyba że wynika to z przepisów prawa. W przypadku przedłożenia gwarancji niespełniającej powyższych 

wymogów zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy  na rachunek Wykonawcy.  

10. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa obejmowała swoją treścią zobowiązanie 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (zobowiązanych z tytułu 

gwarancji).  

11. W przypadku, gdy w treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zastrzeżono, iż gwarancja wygasa 

przed upływem wskazanego w niej okresu ważności, wraz z chwilą jej zwrotu gwarantowi, Zamawiający 

wymaga, przedłożenia oryginału ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.  
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12. W przypadku wniesienia zabezpieczenia o którym mowa w ust. 7, Wykonawca jest zobowiązany, 

bez odrębnego wezwania, utrzymać zabezpieczenie przez cały  okres trwania Umowy, w szczególności 

w przypadku przedłużenia terminu jej wykonania.   

XXIII. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania Zamówienia w wysokości 5% wartości 

Wynagrodzenia. 

 

XXIV. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcy/om.  

XXV. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia na warunkach określonych we wzorze 

umowy/Kontraktu, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.  

2. Przewidywane zmiany treści umowy/Kontraktu wskazuje Artykuł 22 wzoru umowy, który stanowi Załącznik 

nr 8 do SIWZ.  

3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu Zamówienia zawarte 

w SIWZ.  

 

XXVI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane dalej 

RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1.1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest:  

Energa Kogeneracja Sp. z o. o., ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg 

1.2. Dane kontaktowe: Energa Kogeneracja Sp. z o. o., ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg 

1.3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-

wytwarzanie@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). 

1.4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli jest to niezbędne do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane 

przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Energa Kogeneracja Sp. z o. o. Prawnie uzasadnionym interesem jest np. obrona i dochodzenie 

roszczeń wynikających z przepisów prawa. 
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1.5. Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu publicznym prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na „Optymalizacja turbozespołu parowego bloku BB20p pod 

kątem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności obciążenia kotła” znak 

ZP/EKO/10/2020/KCz.  

1.6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać niżej wskazane podmioty.  

a) Uprawnione organy publiczne, na podstawie przepisów prawa, 

b) Podmioty Grupy Energa, 

c) Podmioty dostarczające korespondencję,  

d) Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,  

e) Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, 

f) Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwis urządzeń wykorzystywanych przez 

Administratora Danych.  

1.7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy oraz przez 

okres wynikający z przepisów prawa i prawnie uzasadnionego interesu Energa Kogeneracja Sp. z o. o.  

1.8. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane 

przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń; 

1.9. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez 

okres wypełniania tych obowiązków.  

1.10. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego 

rozpatrzenia wniesionego przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

1.11. Informujemy o przysługującym prawie do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,  

b) sprostowania swoich danych osobowych (np. do ich poprawienia), 

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli będzie to miało zastosowanie, 

d) przenoszenia danych,  

e) usunięcia danych. . 

1.12 W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

2. W związku z postanowieniami art. 14 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 (zwane dalej RODO) 

uprzejmie informujemy, że w sprawie realizacji swoich praw lub wniosków związanych z ochroną danych 

osobowych mogą Państwo kontaktować się korzystając z poniższych informacji: 

2.1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Energa Kogeneracja Sp. z o. o.  

2.2. Nasze dane kontaktowe to: Energa Kogeneracja Sp. z o. o., ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg 
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2.3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-

wytwarzanie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). 

2.4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Wykonawcy/Podwykonawcy, którego Pan/Pani 

reprezentuje. 

2.5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO tj. w związku 

z działaniami w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy wynikającymi z umowy zawartej pomiędzy 

Energa Kogeneracja Sp. z o. o., a Wykonawcą. 

2.6. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz 

załatwianie zgłaszanych przez nich spraw, w tym związanych z realizacją przedmiotu umów 

zawieranych przez Energa Kogeneracja Sp. z o. o. 

2.7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  

a) Uprawnione organy publiczne, 

b) Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 

c) Podmioty dostarczające korespondencję, 

d) Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, 

e) Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, 

f) Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez 

ADO, 

g) Podmioty świadczące usługi informatyczne. 

2.8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w 

pkt 6.  

2.9. W zakresie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca/Podwykonawca, którego Pani/Pan reprezentuje, 

zawarł umowę z Energa Kogeneracja Sp. z o. o., przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane 

będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia 

roszczeń Spółki; 

2.10. Po tym okresie przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2.11. Przypominamy o przysługujących na podstawie RODO prawach:  

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. przetwarzanie 

na podstawie zawartej umowy. 

2.12. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo mogą Państwo skorzystać z 

prawa cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak zaznaczamy, że wycofanie zgody na 

przetwarzanie danych może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku Wykonawcy. 
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3. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora przysługuje Wykonawcy prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

4. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub z IOD (pkt 2, 3). 

5. Przypominamy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo określone w Dziale VI Ustawy. 

Załączniki do niniejszej SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz „Oferta”, 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówień Publicznych (JEDZ), 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór formularza „Doświadczenie zawodowe”, 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publicznego; 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ -  Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w prawie spłaty tych należności; 

7. Załącznik nr 7 do SIWZ -Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz.u. z 2019 r. poz. 1170).  

8. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Umowy/Kontrakt. 

9. Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej. 


