Specyfikacja Warunków Zamówienia
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii
elektrycznej na potrzeby Gminy Kaczory

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości zamówienia nie przekraczającej
progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kaczory

ZATWIERDZAM :
Sekretarz Gminy Kaczory – Iwona Świątkowska
Kaczory, dnia 01.07.2021
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Rozdział I. Informacje o wykonawców
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Kaczory
reprezentowana przez p. Brunona Wolskiego – Wójta Gminy
ul. Dworcowa 22
64-810 Kaczory
powiat pilski
województwo wielkopolskie
Tel. 67 284 23 71, fax 67 284 12 33
NIP: 764-263-05-45
REGON : 570791193
e-mail : inwestycje@kaczory.com.pl
www.bip.kaczory.com.pl
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przetargi.kaczory.pl; http://bip.kaczory.com.pl
3. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:
• p. Karina Jaśniak, e-mail: inwestycje@kaczory.pl;
• p. Jolanta Pszczółka, e-mail: gospodarkakomunalna@kaczory.pl;
4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@kaczory.pl lub
Platformy pod adresem https://przetargi.kaczory.pl . Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – SWZ), kierując
swoje zapytania za pośrednictwem Platformy ZETO PZP lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres jw.
5. Oferty mają być składane na platformie w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub osobistym
przez osobę uprawnioną.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – SWZ), kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt. 5
w sposób podany w pkt. 4.
7. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ można składać do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania wynikające z treści
złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
8. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania.
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9. Jeżeli Zamawiający nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt. 7, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich wykonawców z wyjaśnieniami
niezbędnymi do przygotowania i złożenia oferty.
10. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składnia ofert, Zamawiający może zmienić
treść SWZ.
11. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 10 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia
przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas
niezbędny do wprowadzenia tych zmian. O zmianie terminu Zamawiający poinformuje wykonawców
poprzez zamieszczenie zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i na stronie
Biuletynu Zamówień Publicznych (dalej BZP).
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie
treści SWZ.
13. Nie wymaga się przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.
14. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.
15. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
17. Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części.
18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której
mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż
określony w niniejszej SWZ.
19. Nie wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.
21. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust.
1 ustawy Pzp.
22. Zamawiający nie przewiduje zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2.
23. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców, o
których mowa w art. 94.
24. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7

Rozdział II. 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
I. Informacje ogólne
1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami w toku prowadzenia postępowania odbywać
się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@kaczory.pl
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres e-mail (z wyłączeniem dokumentów składanych wraz z
ofertą). 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).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Kaczory (Platformie ZETO PZP).
Wykonawca posiadający konto na Platformie ZETO PZP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
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 Platformy ZETO PZP” oraz „Instrukcji obsługi systemu PZP
przeznaczoną dla Wykonawcy”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie ZETO PZP tj.: − stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; − komputer klasy
PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; − zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji z wyjątkiem
Internet Explorer; − włączona obsługa JavaScript; − zainstalowany program Acrobat Reader lub inny
obsługujący pliki w formacie .pdf; − podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty
kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja
komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
7. Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę
ZETO PZP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w Platformie ZETO PZP.
II. Złożenie oferty.
1. Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformie ZETO PZP, który dostępny jest pod adresem:
https://przetargi.kaczory.pl.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Dodaj ofertę” dostępnego na Platformie ZETO PZP.
3. Wszystkie dokumenty i informacje składające się na ofertę są automatycznie szyfrowane w chwili ich
przesłania na serwer ZETO (co następuję automatycznie). Użytkownicy składający ofertę nie muszą więc
samodzielnie, korzystając z aplikacji zewnętrznych, szyfrować załączanych do Platformy ZETO PZP
dokumentów
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej lub postaci
elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf
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5. Zgodnie z § 2 rozporządzenia 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), określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: − dokumenty
w formacie „pdf" - zaleca się podpisywać formatem PAdES, − dopuszcza się podpisanie dokumentów w
formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym
Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.
7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji obsługi systemu PZP
przeznaczoną dla Wykonawcy”, dostępnej na stronie: https://przetargi.kaczory.pl/#/help
8. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 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. 9. Oferta może być
złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
10. W przypadku gdy wolą wykonawcy jest dokonanie zmiany w treści oferty, w tym także zmiany
któregokolwiek z oświadczeń czy dokumentów składanych wraz z nią, konieczne jest wycofanie całej
oferty i złożenie jej ponownie w prawidłowej wersji, w tym z właściwymi załącznikami.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
III. Otwarcie ofert.
1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu dostępnego na Platformie ZETO PZP.
2. 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 zawartych w ofertach.
Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach
nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000-5 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa,
65310000-9 – Przesył energii elektrycznej.
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1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej, polegającej na dostawie energii
elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej (tj. świadczenie usługi kompleksowej wg
art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) na potrzeby Zamawiającego
przez okres 12 miesięcy, tj. w okresie od 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane
zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy, rodzaje taryf, moc
umowną, miejsce dostarczania oraz niezbędne dane do zawarcia umowy zawiera załącznik nr 1.
Wskazane w załączniku nr 1 wartości są wartościami prognozowanymi i w trakcie realizacji umowy
mogą ulec zmianie. Zmiana ilości zakupu energii elektrycznej nie może być podstawą jakichkolwiek
roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej, zgodnie z ofertą
Wykonawcy, a za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat
wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi kompleksowej, polegającej na dostawie energii
elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, będącej przedmiotem zamówienia
stosuje się prawo opcji, o którym mowa w art. 31 ust 2 ustawy Pzp. Oznacza to możliwość
zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w załączniku nr 1, jednakże w rozmiarze
nie większym niż 15% punktów odbioru energii. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z
prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej ( dalej ppe ) oraz zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe, wykazanych w załączniku nr 1. Prawo opcji
jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji
jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa
opcji w określonym przez niego zakresie.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach
określonych w ustawie – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 ze zm.), przepisach
wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej,
umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty
Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym
zamówieniem.
2. Warunki finansowania zamówienia:
1) rozliczenia za pobraną energię elektryczną oraz jej dystrybucję odbywać się będą w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych, indywidualnie dla każdego punktu poboru,
obliczone jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie:
wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo6
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rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w ofercie
wykonawcy oraz zaoferowanych stawek za jej dystrybucję (opłata stała sieciowa, opłata
przejściowa, opłata zmienna sieciowa, opłata jakościowa, opłata abonamentowa),
powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki;
2) należności za przedmiot zamówienia będą regulowane na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę oddzielnie dla każdego płatnika, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do SWZ;
3) faktury wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni
zakończenia 2- miesięcznego okresu rozliczeniowego;
4) płatność faktur przez Zamawiającego - do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku
Zamawiającego;
5) załącznikiem do każdej faktury będzie specyfikacja określająca ilość energii elektrycznej
pobranej w poszczególnych obiektach oraz wyszczególnienie opłat za dystrybucję energii
elektrycznej.

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia:
od dnia 1 sierpnia 2021r. do dnia 31 lipca 2022r.
Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile nie wynika
to z odrębnych przepisów tj. Wykonawca posiada:
- koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- 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 musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD)na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) brak jest podstaw do wykluczenia każdego z nich;
2) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki udziału w postępowaniu.
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Rozdział VII. Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
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) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia 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 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, 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
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wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
7) 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.
2. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym,
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są
wystarczające, wykluczy wykonawcę.
Rozdział VIII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
oraz wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą
1. Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie Zamawiającego
(zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp ) przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu udzielenie
zamówienia publicznego, Zamawiający może żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych:
a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) 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, musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
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Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
d) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (wg załącznika Nr 4).
1.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
1.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 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.
2. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy (wzór określa załącznik Nr 2 do SWZ). Formularz musi być złożony w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym w rozdziale VI i VII SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt. 1.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 6.
Oświadczenie składają odrębnie:
− wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
− podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do
oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do
złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, z którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
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Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj.
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4) Wadium - w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w
takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę. Zamawiający zaleca załączenie do
oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy
Zamawiającego.
5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty
składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2020r poz. 1076 i 1086 ). Dokument
musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,
lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
3. Uzupełnienia lub wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych.
1) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2, podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
− oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
− zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
2) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym
mowa w pkt. 2 ppkt. 2, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów
lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
3) Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2, lub podmiotowe
środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu,
który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie
takich informacji lub dokumentów
Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 14.08.2021 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Bank : Bank Spółdzielczy w Kaczorach
Nr rachunku : 82 8945 0002 0010 0120 2000 0050
z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty dla zadania:
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Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kaczory
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem
terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy),
beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Kaczory, - określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty
gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot
wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie
stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci
elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub
podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy
zarejestrowania się i zalogowania na Platformie ZETO PZP w sposób opisany w rozdziale II dział II SWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż jedną
ofertę, zostaną odrzucone.
3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w
rozdziale VIII pkt. 2 SWZ.
4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w
przypadku oferty w systemie został opisany w rozdziale II SWZ.
Rozdział XI. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert, termin związania ofertą
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.07.2021 r do godz. 9:00.
2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy ZETO PZP.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2021 r o godz. 9:15 poprzez odszyfrowanie ofert przesłanych na
Platformę ZETO PZP.
4. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ.
12

Gmina Kaczory – 2021 r.
znak sprawy: ZP.271.10.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii
elektrycznej na potrzeby Gminy Kaczory

5. Zamawiający:
1) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (najpóźniej przed otwarciem ofert),
2) udostępni niezwłocznie po otwarciu ofert), na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6. W przypadku awarii Platformy ZETO PZP, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym w pkt. 3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 27 lipca 2021 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą, o którym mowa w pkt. 8, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
10. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 9, wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 11. W
przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,
następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział XII. Badanie ofert
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem pkt. 2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści
( z wyłączeniem negocjacji, o których mowa w rozdziale III pkt. 3 SWZ).
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 3, Zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin
na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia.
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
Rozdział XIII. Sposób obliczenia ceny
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Cenę oferty należy podać zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór załączono do SIWZ
(załącznik nr 2). Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Cena jednostkowe mogą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do
czterech miejsc po przecinku.
Ceny jednostkowe nie podlegają zmianie przez okres obowiązywania umowy.
Rozdział XIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny
ofert, wybór oferty najkorzystniejszej
1. Ocena ofert:
Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
1) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji Wykonawcy (po złożeniu wymaganych
oświadczeń i dokumentów na wezwanie Zamawiającego), którego oferta została najwyżej
oceniona, niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców (za pośrednictwem poczty
elektronicznej) 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 każde kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 1), na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
3) Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 1), jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w
dokumentach zamówienia.
5) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6) W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 5), Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej
zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.
7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową
cenę.
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Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia zobowiązania
lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument potwierdzający
uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie wskazana zgoda na
realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda, o której mowa w zdaniu
poprzednim nie jest wymagana, Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne oświadczenie.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa
zawierającego umocowanie osoby do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że
Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy.
3. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez
Zamawiającego, jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało
zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium.
Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik Nr 5 do niniejszej
SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) gdy Wykonawca złożył pisemny uzasadniony wniosek, że termin wykonania zamówienia
(rozpoczęcia lub zakończenia) nie może zostać zachowany z przyczyn, za które nie odpowiada;
2) działania siły wyższej;
3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej
podatkiem akcyzowym;
4) obniżenia ceny jednostkowej energii elektrycznej, na wniosek wykonawcy;
5) zmiany stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, na wniosek Wykonawcy
uzasadniony zmianami stawek tych opłat, zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki;
6) zmniejszenia lub zwiększenia liczby obiektów, do których ma być lub jest dostarczana energia
elektryczna lub liczby punktów odbioru energii elektrycznej w takim obiekcie, mocy umownej, ilości
1.
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energii elektrycznej, grupy taryfowej w stosunku do szacowanej w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia - na pisemny wniosek Zamawiającego.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą
zmianę, zawierającego opis zmiany i uzasadnienie zmiany.
4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5.
Nie wymagają zmiany umowy w formie pisemnego aneksu:
1) zamiany stawki i opłat, wynikające z taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej,
2) zmiana nr licznika,
3) zmiana adresu do korespondencji.

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505– 590).

Rozdział XIX. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku
postępowania
1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.),
dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO
oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja
budynku Urzędu Gminy w Kaczorach – Etap II.
3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a
także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 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.
5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku Nr 7 do SWZ.
6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
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innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim
dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w
treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w
postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
9. Zamawiający informuje, że:
- Udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków
skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych
dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z
uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania
od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem
wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46
RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych
osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16
RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
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Specyfikacja Warunków Zamówienia
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii
elektrycznej na potrzeby Gminy Kaczory

zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.
2 rozporządzenia 2016/679
Rozdział XX. Załączniki do niniejszej SWZ

Załącznik nr 1 – wykaz obiektów, do których będzie dostarczana energia
Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - wzór formularza cenowego
Załącznik nr 4 - wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu,
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