„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Bartoszyce i jej jednostek
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: SWZ)

Nr postępowania: ZPP.271.18.2022

Wspólny Słownik zamówień CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – Elektryczność

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Casino 1
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 98 04

Bartoszyce, 19.09.2022r.

UWAGA: Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień
Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Casino 1
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 98 04
strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia : https://ezamowienia.gov.pl.
identyfikator postępowania ocds-148610-bbda635a-37ea-11ed-9171-f6b7c7d59353

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw.
z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 ze zm. - „ustawa Pzp”) oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.

2.

Postępowanie

jest

prowadzone

zgodnie

z

zasadami

przewidzianymi

dla

zamówień

klasycznych

o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
3.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której
mowa w art. 139 ust. 1 - 4 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ, mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2022 r poz. 1360 ze zm.).

4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Brak podziału na części nie ogranicza dostępu do
zamówienia wykonawcom z sektora MŚP.
Planowana dostawa stanowi komplementarną całość - podział groziłby nadmiernymi kosztami wykonania
zamówienia, a potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części
zamówienia

może

zagrozić

właściwemu

wykonaniu zamówienia. Konieczność

koordynacji pracy

poszczególnych wykonawców wymaga bezpośredniego nad nimi nadzoru (zadanie to nie jest możliwe do
wykonania przez Zamawiającego). Podział taki może zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia - nie ma
pewności, że dostawa wykonana zostałaby prawidłowo, natomiast odpowiedzialność za ewentualne błędy
byłaby rozmyta - istnieje niebezpieczeństwo, że nie można jednoznacznie ustalić po czyjej stronie leży wina
i kto powinien naprawić błąd. Taka sytuacja, oprócz wzrostu kosztów spowodowałaby również zwiększenie
czasu potrzebnego na wykonanie zamówienia. W przypadku jednego Wykonawcy odpowiedzialność za całość
koordynacji, jak również za właściwą jakość usług jest zarówno tańsza, jak i łatwiejsza do wyegzekwowania.
5.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315
ustawy Pzp.

6.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty
przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
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7.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 ust. 1 ustawy Pzp.

8.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

9.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
11. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Zamawiający nie
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp.
14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
15. Zamawiający nie przewiduje realizację zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do
31.12.2023 r. do 167 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 15%) 3 489 901 kWh.
Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w
okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla
zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii.
Wykonawca wykonując kalkulację dla potrzeb złożenia Oferty winien uwzględnić możliwe wahanie poboru
energii.
1) Ilość punktów poboru 167;
2) Łączny szacowany wolumen (+/-15%) 3 489 901 kWh , zgodnie ze szczegółowym wykazem PPE stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ;
4) Okres dostaw energii elektrycznej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
5) Zamawiający podpisze jedną umowę na dostawy energii elektrycznej na rzecz własną oraz w imieniu każdego
z podmiotów wymienionych poniżej:
a) Wodociągowo- Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK, ul. Limanowskiego 1, 11-200 Bartoszyce
b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce
c) LOKUM Sp. z o.o. ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce
d) Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Jagiellończyka1/2, 11-200 Bartoszyce
e) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Gen. Bema 40, 11-200 Bartoszyce
f)

Zakład Usług Komunalnych, ul. A. Struga 12A, 11-200 Bartoszyce

g) Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania, ul. Leśna 1, 11-200
Bartoszyce
h) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta, ul. Traugutta 23, 11-200 Bartoszyce
i)

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Józefa Wybickiego, ul. Gen. Bema 35, 11-200 Bartoszyce

j)

Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Gen. Józefa Bema 35, 11-200 Bartoszyce

k)

Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Gen. Bema 49, 11-200 Bartoszyce
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l)

Bartoszycki Dom Kultury, ul. Boh. Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce

m) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Gen. Bema 23, 11-200 Bartoszyce
2. Standardy jakościowe:
1) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardach jakościowych.
2) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra
Energii z dnia 6 marca 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
3. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – Elektryczność
4. Układy pomiarowe są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
5. Stosowane okresy rozliczeniowe: C1x, G1x– 2 miesiące C2x – 1 miesiąc, B2x- 1 miesiąc
6. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającymi
(odbiorcami energii elektrycznej - dalej „Odbiorcami”) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Sprzedaż
energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego ENERGA OPERATOR SA na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne.
7. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ,
zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i odbiorców umowy sprzedaży energii elektrycznej
właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów
poboru wyłącznie w oparciu o przekazane (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) przez
zamawiającego dane do zmiany sprzedawcy.
8. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych
punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez
odbiorcę

ważnej

umowy

rozwiązanie/wygaśnięcie

o

świadczenie

dotychczas

usług

obowiązujących

dystrybucji
umów

na

energii

elektrycznej

sprzedaż

energii

oraz

skuteczne

elektrycznej/umów

kompleksowych:
1) W przypadku posiadania terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem
poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do SWZ kolumna
„Okres dostaw”).
9. W Załączniku nr 1 do SWZ w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano, że w odniesieniu do wszystkich PPE
zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny.
Zamawiający (odbiorcy) posiadają umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieoznaczony.
10. W Załączniku nr 1 do SWZ w kolumnie „Odbiorca (adres do przesyłania faktur)” wskazano adresy, na jakie
należy

przesyłać

faktury.

Dane

dotyczące

wystawiania

i

dostarczania

faktur

zawarte

zostaną

w Umowie na dostawy energii elektrycznej/załączniku do Umowy.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził wstępnych
konsultacji rynkowych.
12. W odniesieniu do wszystkich PPE zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec czego
przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art.4j ust.1 ustawy prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.
13.Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji POB - podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie energii
elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzonej do sieci Energa Operator S.A.. Koszty
wynikające z bilansowaniem energii elektrycznej wprowadzonej do sieci pokrywa Wykonawca.
Wykonawca wypełni i dostarczy do OSD (Energa Operator S.A.) Formularz Powiadamiania OSD o Ustaleniu
lub Zmianie Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe Sprzedawcy/URDw.
Wykonawca w trakcie podpisywania Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej (pobór energii na potrzeby własne)
podpisze dodatkową Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej Wyprodukowanej w Instalacji Fotowoltaicznej dla
punktu Oczyszczalnia Ścieków, ul. Drzewna 4, 11-200 Bartoszyce nr PPE: PL0037 6200 3356 4592. Dla tego PPE
Zamawiający posiada status wytwórcy energii elektrycznej.
Szacowana ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w OZE wynosi około 100 000 kWh, różnica pomiędzy
energią elektryczną wyprodukowaną a wyprodukowaną i zużytą na cele własne to około 4 000 kWh w okresie
obowiązywania umowy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawa energii elektrycznej następować będzie w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – zgodnie
z treścią Załącznika nr 1 do SWZ kolumna „Okres dostaw”. Warunkiem rozpoczęcia dostaw we wskazanych
terminach jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.)
b) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3 000 000 kWh

5

oraz
b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 150 (stu pięćdziesięciu) punktów poboru, przy czym zamawiający
nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może
spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego.
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 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. Dokument, z którego będzie
wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia
Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy,
określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu.
Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:
(1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
(2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
(3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 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.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 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. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
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Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na
formularzu ofertowym. Ponadto, zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia wykonawca, o ile już są znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca
zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach takich danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
dostaw.
Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieści
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
do wykluczenia.
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się,
że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów;
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja
prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem JEDZ, także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 8, 10 Ustawy Pzp.
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3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna
z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 8, 10 ustawy Pzp
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2-3 ustawy.
4. Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się wykonawcę
w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 w/w ustawy. Na podstawie Rozporządzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 5k
w/w Rozporządzenia.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

VII INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy PZP oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (Załącznik nr 3 do SWZ
- Oświadczenie w formie JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ składa wyłącznie
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie
ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia
5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ".
Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
Instrukcja wypełniania JEDZ:
Informujemy, że pod adresem https://espd.uzp.gov.pl Urząd Zamówień Publicznych udostępnił narzędzie
umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego
formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej (eESPD). W celu wypełnienia JEDZ należy:
1) Ze strony internetowej przedmiotowego postępowania pobrać plik JEDZ będący załącznikiem nr 3 do SWZ,
2) uruchomić stronę https://espd.uzp.gov.pl,
3) po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję „Jestem wykonawcą”,
4) następnie należy wybrać opcję „zaimportować ESPD”, wczytać rozpakowany plik JEDZ będący załącznikiem
nr 3 do SWZ, wybrać kraj „Polska” i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu.
Uwaga: W części IV Kryteria klasyfikacji, Wykonawca ogranicza się jedynie do wypełnienia sekcji
α (alfa) i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji A-D w części IV.
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2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu:
1) składa także jednolite dokumenty (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów oraz którego oferta została najwyżej
oceniona, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia jak dla wykonawcy.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) składa jednolite dokumenty (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym dotyczący podwykonawców
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolite dokumenty (JEDZ) w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie zobowiązany
złożyć, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, na wezwanie Zamawiającego następujące
oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ. JEDZ należy złożyć w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z ust. 1 powyżej.
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art.
108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5) Ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie
z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1385 ze zm.).
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6) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ wraz z dowodami
określającymi, czy dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami potwierdzającymi
należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy)
miesiące

przed

upływem

terminu

składania

ofert

albo

wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

w postępowaniu. W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez
upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do
upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.
7) oświadczenie o aktualności danych zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 – wzór tanowi
załącznik nr 7 do SWZ.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
a) w ust. 5 pkt 2 powyżej składa: informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w wymaganym zakresie;
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
b) w ust. 5 pkt 4 powyżej składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; Dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
7.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 5 pkt 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Uwaga:
 Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak:
odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP), pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza należy złożyć
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w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP),
 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. 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.

W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

komunikacja

między

Zamawiającym

a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2.

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.

Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj
postępowania/konkursy”).

4.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać
konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania
kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy
e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone
w zakładce „Centrum Pomocy”.

5.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na
Platformie e-Zamówienia ani logowania.

6.

Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych
będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020r.
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 (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych).

7.

Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66
ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

8.

Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
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2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
9.

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 wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie
wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie
załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”) lub za pomocą poczty elektronicznej na
adres e- mail: zamowieniapubliczne@um.bartoszyce.pl.
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania
konta

„Wykonawcy”

na

Platformie

e-Zamówienia

oraz

zalogowania

się

na

Platformie

e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących
treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie
e-Zamówienia.
12.

Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu
w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

13.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

14.

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy
e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy
e-Zamówienia.

15.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia
użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999
lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
w zakładce „Zgłoś problem”.

16.

Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:
1) w sprawach merytorycznych: Czesław Sekita

email: czeslawsekita@bartoszyce.pl

2) w sprawach proceduralnych: Wioletta Poddenek email: wiolettapoddenek@bartoszyce.pl

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100).
2. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form:
1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego - nr konta 70 1160 2202 0000 0000 6190 9697,
z adnotacją „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY MIEJSKIEJ
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BARTOSZYCE I JEJ JEDNOSTEK ZPP.271.18.2022”. Wadium musi być wniesione przed upływem
terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się
termin uznania na rachunku Zamawiającego;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
1) 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 Dz. U. z 2020 r., poz. 299);
3.

Wadium wnoszone w innej formie:
1) Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznego w formie oryginału
dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do
jego wystawienia (wystawców dokumentu).
2) Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak aby
skutecznie

wpłynęło

do

terminu składania

ofert oraz

musi być

sporządzone

w jednym

z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3) Zamawiający zaleca sporządzenie dokumentu elektronicznego wadium w postaci pliku pdf oraz
skompresowanie wraz z ofertą do jednego pliku archiwum (ZIP).
4) Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego
dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. w formie oryginału
dokumentu.
Uwaga:
Dokument wadialny nie może zawierać zapisów umożliwiających wygaśnięcie gwarancji w przypadku zwrócenia
dokumentu do gwaranta. Klauzula może zawierać zapis np. „Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie
w następujących sytuacjach:
 Gdy płatności dokonane przez gwaranta w ramach gwarancji osiągną kwotę gwarancji lub
 Gdy gwarant otrzyma pisemne oświadczenie beneficjenta, zwalniające gwaranta ze wszystkich zobowiązań
przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminu ważności gwarancji, podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania beneficjenta oraz przesłane w sposób przewidziany dla złożenia żądania
zapłaty.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 90 dni licząc od dnia składania ofert wskazanego w pkt. 1
działu XII specyfikacji, tj. do dnia 24.01.2023 r.
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć

w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

wraz

z kompletem dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego działu.
2. Oferta winna zawierać:
1) formularz ofertowy (zał. nr 2 do SWZ) wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SWZ,
2) formularz cenowy (zał. nr 2a do SWZ) – wykonawca w załączniku nr 2a określi cenę w zł za 1 kWh
z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku, dla każdej taryfy objętej przedmiotem zamówienia, a następnie
wyliczoną w załączniku nr 2a cenę oferty Wykonawca przeniesie do formularza ofertowego Załącznika nr 2 do
SWZ.
3) oświadczenie dotyczącego braku podstaw wykluczenia (zał. nr 9 do SWZ).
4) dowód wniesienia wadium:
a) potwierdzenie przelewu bankowego w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza,
b) oryginał dokumentu sporządzonego w formie elektronicznej w przypadku wniesienia wadium zgodnie
z rozdziałem IX ust. 3 SWZ.
3. Formularz ofertowy, formularz cenowy i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
4. W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
5. Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 26.10.2022r., do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.10.2022r., o godz. 10:30.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania
po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno
składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola
drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
4. Wykonawca dodaje wybrane z dysku i uprzednio podpisane dokumenty. W polu („Załączniki i inne dokumenty
przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pliki stanowiące ofertę lub składane wraz
z ofertą.
5. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca,
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez
Wykonawcę”.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym w formacie PAdES. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz
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z ofertą, które są zgodnie z ustawą pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
7. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym
pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym
wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu
Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego
Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę
w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
10. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu,
która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
12. W sytuacji, o której mowa w pkt 11 zamawiający zamieści na Platformie e-Zamówienia informację
o zmianie terminu otwarcia ofert.
13. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia informację
o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia informacje
o których mowa w art. 222 ustawy.

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 (do niniejszej
Specyfikacji). W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę jednostkową netto sprzedaży
energii elektrycznej w zł/kWh, wraz ze wskazaniem należnego podatku VAT, cenę jednostkową brutto, gdzie
cena jednostkowa brutto to cena jednostkowa netto powiększona o należny podatek od towarów i usług oraz
cenę oferty brutto.
2. Sposób obliczenia ceny
Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru:
C = Cj brutto x E
gdzie:
Cj brutto = Cj netto + podatek VAT
C - cena oferty brutto
Cj netto - cena jednostkowa energii elektrycznej netto [w zł za kWh]
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Podatek VAT – wartość należnego podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi na dzień składania
Oferty przepisami
E - szacunkowa ilość energii elektrycznej [w kWh] dostarczanej w okresie obowiązywania umowy =
3 489 901 kWh
Cena jednostkowa podana przez wykonawcę powinna uwzględniać zysk wykonawcy oraz wszystkie inne koszty
(w tym podatek akcyzowy, opłaty handlowe, koszty bilansowania handlowego) związane z realizacją przedmiotu
zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji, jak również możliwe odchyłki wielkości poboru energii
elektrycznej.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne
z Formularzem załączonym do niniejszej Specyfikacji (Załącznik nr 2 ).
4. Cena podana w Ofercie stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną o obowiązującą
w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
5. Cena jednostkowa za 1 kWh podana przez wykonawcę pozostanie przez cały okres realizacji umowy
niezmienna, z zastrzeżeniem zapisów Projektowanych postanowień umowy (§17 Projektowanych postanowień
umowy – Załącznik nr 5 do SWZ)
6. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
7. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
1. Oferty oceniane będą w dwóch etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
1) Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i SWZ zostaną odrzucone.
2) Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i SWZ.
3) W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny będzie zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu dokumenty i oświadczenia, których Zamawiający wymaga w niniejszej SWZ, w celu zbadania,
czy Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II etap: ocena merytoryczna według określonego kryterium.
Kryterium Cena (koszt) – waga 100%.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta z najniższą ceną
spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt.,
Cmin

oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,

Coferta

cena badanej oferty.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty - 100 %
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Sposób obliczenia kryterium: maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.
Liczba punktów przyznanych za oferowaną cenę będzie liczona ilorazem ceny najniższej do analizowanej
pomnożonej przez 100. Otrzymana ilość punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium.
2. Oferta, która otrzyma najwyższą wynikową ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą pod względem
ceny, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania
i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty
d) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których

mowa

w pkt. 3 na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznych, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane
w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu
złożono tylko jedna ofertę.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. W przypadku podpisywania umowy przez Pełnomocnika wykonawcy, niezbędne jest przedstawienie
pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej
czynności prawnej.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do
przedłożenia zamawiającemu, przed udzieleniem zamówienia, umowy pomiędzy wykonawcami regulującej
warunki realizacji zamówienia publicznego.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego reprezentowanych
przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do
oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.
4. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne umowy,
uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy.
5. Zamawiający zastrzega prawo żądania od wykonawcy (na każdym etapie realizacji umowy) złożenia
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających uprawnienie do realizacji przedmiotu umowy.
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 – Projektowane postanowienia umowy.
2. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie danych o zużyciu energii
elektrycznej udostępnionych wykonawcy przez OSD za dany okres rozliczeniowy.
3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
4. W §17 Projektowanych postanowień umowy wskazano okoliczności umożliwiające wprowadzenie zmian
w zawartej Umowie.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Dział IX

XIX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców.
4. Termin

zapłaty

wynagrodzenia

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy

przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy iż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej usługi lub dostawy.

XX OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Bartoszyce;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
dariabutkiewicz@bartoszyce.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a)

na

podstawie

art.

15

RODO

prawo

dostępu

do

danych

osobowych

Pani/Pana

dotyczących

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego
wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Komplet dokumentacji przetargowej zawiera SWZ zamówienia wraz z załącznikami wg poniższego wykazu:
1) Załącznik nr 1 – Wykaz PPE;
2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
3) Załącznik nr 2a – Formularz cenowy;
4) Załącznik nr 3 – Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
5) Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
6) Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia Umowy
7) Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
8) Załącznik nr 7 - oświadczenie o aktualności danych zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1
9) Załącznik nr 8 – Pełnomocnictwo dla Wykonawcy
10) Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia

Bartoszyce, dnia 19.09.2022 r.
ZATWIERDZAM
Kierownik Zamawiającego
Piotr Petrykowski
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