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Zamawiający:  Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. 

 ul. Nad Strugą 8, 63 – 000 Środa Wielkopolska 

 tel. 61 2854068;  

 www.luks-sroda.pl ; e –mail: przetargi@luks-sroda.pl  

 

Numer postępowania: LUKS/06/2022 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez 

negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (jt.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710ze zm.) o wartości poniżej progów unijnych, określonych na 

podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

 

 

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz 

świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA WIELKOPOLSKA, dnia 24.11.2022 r.  

http://www.luks-sroda.pl/
mailto:przetargi@luks-sroda.pl
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Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.  

ul. Nad Strugą 8  

63-000 Środa Wielkopolska 

numer telefonu: tel. 61 2854068,  

http://www.luks-sroda.pl  

godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku  

REGON: 630965758, NIP: 786-000-74-42 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

http://www.luks-sroda.pl/bip/lista-postepowan-przetargowych 

adres poczty elektronicznej: e-mail: przetargi@luks-sroda.pl 

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Zamawiającego: LuksESP  
 
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”). 

 

I.Adres strony internetowej, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
 
http://www.luks-sroda.pl/bip/lista-postepowan-przetargowych 
  
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

II.Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1710ze zm.) [zwanej dalej także „pzp”]. 

 

III.Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji 
 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

 

http://www.luks-sroda.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.luks-sroda.pl/bip/lista-postepowan-przetargowych
mailto:przetargi@luks-sroda.pl
http://www.luks-sroda.pl/bip/lista-postepowan-przetargowych
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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IV.Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla spółki Lider Usług 

Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o., obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz usługę jej 

przesyłania i dystrybucji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 

do SWZ. 

2. Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w 

szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 

93, poz. 623 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia standardów jakościowych obsługi oraz 

parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.). 

4. Zamawiający posiada tytuł prawny do korzystania z obiektów wskazanych w załączniku nr 2 do 

SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

5. Rozliczanie odbywać się będzie w cyklu miesięcznym, według faktycznego zużycia energii 

elektrycznej na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

6. Podane w załączniku nr 2 do SWZ prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 

obowiązywania umowy ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do porównania ofert. Nie 

stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości zamawianej energii nie mniej jednak 

niż 60 % wartości określonej z ust.7. 

7. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy, od dnia 01.01.2023 r. 

do 31.12.2023 r. wynosi 206 000,00 kWh. 

8. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie wolumenu energii elektrycznej oraz ilości 

obiektów wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ. Zwiększenie 

wielkości wolumenu energii elektrycznej nie może przekroczyć 15% a zwiększenie ilości nowych 

obiektów nie może przekroczyć liczby 2 nowych w stosunku do wolumenu energii elektrycznej 

oraz ilości obiektów wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ. 

9. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny 

energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego roszczeń finansowych (np. 
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odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy 

mniejszą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku nr 2 

do SWZ, z zastrzeżeniem ust.6. 

10. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

09310000-5 - Elektryczność 

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Brak podziału zamówienia na części nie ogranicza dostępu do zamówienia żadnemu wykonawcy, 

a efekt skali pozwala uzyskać korzystne ceny. Z uwagi na charakter zamówienia (dostawa 

kompleksowa) nie ma możliwości jego podziału na części, to jest cześć dot. sprzedaży energii i 

część dot. świadczenia usług dystrybucji. Dostawa energii elektrycznej będzie przebiegać w 

sposób ciągły w całym okresie objętym umową. 

12. Ilekroć specyfikacja warunków zamówienia wskazuje znak towarowy, patent lub  

pochodzenie, wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał  

spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe  

zgodne z wymogami określonymi w SWZ. Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot 

zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o 

których mowa w art. 104–107 ustawy pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu 

spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

V.Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. (tj. do dnia 31.12.2023 r.)  

 

VI.Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. Na podstawie art. 112 ustawy pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,  
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2) uprawnień́ do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

a) Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki; 

b) Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej jest 

zobowiązany do zawarcia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

sprzedaży energii elektrycznej określonego w umowie kompleksowej; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

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, oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 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 (wg załącznika nr 3 do 

SWZ).  

4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów:  
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1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane.  

3) 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.  

4) 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.  

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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 .  

6) 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. 

7) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w at. 125 ust. 1 ustawy pzp, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 

jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

 

VII.Podstawy wykluczenia 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 

Wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w 

art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu 

karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których 

mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy  

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 

przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1.;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane 

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

7)  jeżeli zachodzi okoliczność określona 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 z późn. zm.) tj. z postępowania wyklucza się: 

 
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach 

określonych  
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 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); 

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana 
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 
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podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

d) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt i – 
iii 

e) W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na 
podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego 
wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty 
wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub 
oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie 
prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o 
dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy 
konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio 
do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu 
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 . 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

VIII.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy 
 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ. 

 

IX.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
 

1. Informacje ogólne  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPu, dostępnego  pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz poczty elektronicznej .  

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Pan Przemysław Mazurczak, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl   

Pan Maciej Osuch, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl   

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@luks-sroda.pl
mailto:przetargi@luks-sroda.pl
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4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB.  

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik 

do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania.  

8) Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa: 

a. niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę i 

wykorzystanie systemu miniPortal: 

a) W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest 

dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z 

dostępem do sieci Internet. 

b) Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja 

połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania 

czasu odbioru danych: 

− specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą 

protokołu TLS 1.2, 

− format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w 

formacie HTML z kodowaniem UTF-8, 

− oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje 

opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do 

setnej części sekundy, 
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− integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem 

standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy 

wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego 

automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru 

czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest 

powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane 

poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. 

c) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek 

internetowych: 

− Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 

− Mozilla Firefox od wersji 15 

− Google Chrome od wersji 20 

− Microsoft Edge 

b. dopuszczalne formaty sporządzania informacji i dokumentów w postępowaniu: 

a) oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, 

podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w 

art. 117 ust. 4 PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty, o których 

mowa w art. 94 ust. 2 ustawy sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2070 z późn. zm. ), w ogólnie dostępnych formatach danych, w 

szczególności w formatach: pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, przy czym 

Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie pdf., 

b) informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt a, 

przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej 

w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów 9 realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2070 z późn. z. ) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

2. Złożenie oferty  
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1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 

dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona może być korespondencja związana z postępowaniem.  

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować.  

6) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

8) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 

2. „Złożenie oferty”), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP 

oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
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postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub 

ID postępowania).  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: przetargi@luks-sroda.pl   

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w podpunkcie 2 powyżej adres 

email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu 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 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 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 poz. 2415).  

4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść pytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego (bez ujawniania źródła zapytania) zostaną zamieszczone na 

stronie postępowania. 

5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień. 

6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmodyfikować treść SWZ, zgodnie z zasadami określonymi w przepisie art. 286 PZP. 

 

4. Otwarcie ofert  

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2022 r., o godzinie 11:00  

2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.  

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej  

mailto:przetargi@luks-sroda.pl
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działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty  

zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

X.Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Pan Maciej Osuch, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl 

Pan Przemysław Mazurczak, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl 

XI.Termin związania ofertą 

 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu 

składania ofert tj. do dnia 31.12.2022r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, 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. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

XII.Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona i 

złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.    

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 

do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp;  

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz jego oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli   dotyczy);     

mailto:przetargi@luks-sroda.pl
mailto:przetargi@luks-sroda.pl
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3) oświadczenie podmiotów występujących wspólnie, z którego wynika, które usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy oraz ich oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (jeżeli   dotyczy); 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy); 

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami. 

5. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

6. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz 

adres e-mail, na który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 

lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.  

8. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;  

9. Pełnomocnictwo lub inny dokument sporządzony w formie określonej w rozporządzeniu 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. poz. 2452)., chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze 

złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

10. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w IDW SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Dokumenty te należy wypełnić elektronicznie. 
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11. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca 

dołącza do oferty pełnomocnictwo. 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy  

pzp, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy pzp, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym 

zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe 

pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp. 

14. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy 

załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

15. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

16. 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. 

17. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

18. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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XIII.Sposób oraz termin składania ofert 

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 02.12.2022 r. do godziny 

10:00 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na który prowadzona będzie korespondencja związana 

z postępowaniem.  

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować.  

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę.  

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  
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12. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 

załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 ustawy pzp, gdzie 

zaznaczono, iż oferty w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

XIV.Termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2022 r.  o  godz. 11:00 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

3. 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. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XV.Dokumenty składane na żądanie 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę̨ warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 

1) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią  

elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
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2) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii  

elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy  

Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, jest zobowiązany do zawarcia  

umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej określonego 

w umowie kompleksowej. 

2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać́ za pomocą̨ bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość́ i 

aktualność́.  

4. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być́ złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać́ 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  określonych w Rozdziale X 

SWZ, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu 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).  

 

XVI.Sposób obliczenia ceny 

 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji dostawy energii elektrycznej, musi być podana w 

PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.  

2. Wykonawca winien w ofercie przedstawić ceny jednostkowe zamówienia. Sposób przedstawienia 

cen wskazany został w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Dopuszcza 

się możliwość zmiany cen jednostkowych w przypadku jej wzrostu lub obniżki u producenta. 

Podstawą ewentualnej zmiany cen będzie informacja o zmianie cen energii elektrycznej ogłoszona 

na stronie internetowej producenta. 

3. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.   
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4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami 

spowoduje odrzucenie oferty. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

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

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XVII.Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria: 

 

2. Powyższe oznacza, że Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która przy spełnieniu 

wszystkich zawartych w SWZ warunków, zawierać będzie najkorzystniejszy bilans kryterium „Ceny 

brutto sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej”  i kryterium „Termin zapłaty”. 

3. Sposób przydzielania punktów w kryterium „Cena brutto sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej”: 

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: 

C = (Cmin / Cn) x 60 

gdzie: 

C punkty za cenę przy wadze - 60 %, przy czym 1 % = 1 pkt 

Cmin najniższa cena zamówienia brutto 

Cn cena brutto ocenianej oferty 

 

4. Sposób przydzielania punktów w kryterium „Termin płatności faktury”: 

Wartość punktowa wyliczana będzie według wzoru: 

Tz= (Tzn/Tzmax) x 40 

gdzie: 

L.p. KRYTERIUM WAGA  

1. Cena brutto sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej 60 % 

2.  Termin płatności faktury 40 % 
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Tz – ilość punktów dla kryterium: Termin płatności faktury 

Tzn – termin płatności faktury ocenianej oferty 

Tzmax – najdłuższy termin płatności faktury 

 

Najkrótszy możliwy termin płatności faktury VAT wymagany przez Zamawiającego to 14 dni. Wykonawca 

nie może zadeklarować terminu płatności krótszego niż 14 dni. Oferta z krótszym terminem płatności 

faktury VAT będzie podlegała odrzuceniu.  

Najdłuższy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT uwzględniony do oceny ofert: 30 dni. Jeżeli 

Wykonawca zaproponuje termin płatności faktury VAT dłuższy niż 30 dni lub nie wskaże terminu 

płatności, Zamawiający przyjmie do oceny ofert  okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z 

Wykonawcą. 

Wykonawcy zobowiązani są do określenia Terminu płatności faktury VAT od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu faktury VAT w dniach. 

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną. 

 

XVIII.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 6 

do SWZ.  

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

XIX.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie 

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy pzp. 

 

XX.Informacje dodatkowe 

Zamawiający nie przewiduje przypadków określonych w art. 281 ust. 2 pzp. 

 

 

 

XXI. Załączniki 

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie  

                          z art. 117 ust. 4 pzp 
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Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 

Załącznik nr 5 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

                           postępowaniu 

Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr 7 – klauzula informacyjna RODO 

 


