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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

Gmina Międzyzdroje 

ul. Książąt Pomorskich 5, 72- 500 Międzyzdroje 

tel. (91) 327 56 31, fax (91) 3275630 

e-mail: um@miedzyzdroje.pl 

adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl 

Platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/ 
 

prowadzący przedmiotowe postępowanie przetargowe zgodnie z art.16 ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych w imieniu i na rzecz zamawiających 

wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ, 

 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, 

o wartości zamówienia równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8, której przedmiotem będzie: 

 

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA JEJ 

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ DO OBIEKTÓW GMINY MIĘDZYZDROJE, JEJ 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   

W OKRESIE OD 21.05.2020 r. DO 20.05.2023 r.” 
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Rozdział III  Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia; 

Rozdział IV  Jawność postępowania; 

Rozdział V  Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty; 

Rozdział VI  Wykonawcy zagraniczni; 

Rozdział VII  Termin wykonania zamówienia; 

Rozdział VIII  Wadium 

Rozdział IX  Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się 

wykonawców z zamawiającym; 

Rozdział X  Sposób obliczenia ceny oferty; 

Rozdział XI  Składanie i otwarcie ofert; 

Rozdział XII  Wybór oferty najkorzystniejszej; 

Rozdział XIII  Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

Rozdział XIV  Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 

Rozdział XV  Opis przedmiotu zamówienia. 

Rozdział XVI  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący również 

załącznik nr 1 do umowy. 

Załącznik nr 2  Formularz oferty. 

Załącznik nr 3  Formularz cenowy stanowiący również załącznik nr 2 do umowy. 

Załącznik nr 4  Wzór umowy wraz z załącznikami. 

Załącznik nr 5  JEDZ. 

Załącznik nr 6  Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 7  Wykaz wszystkich zamawiających biorących udział w postępowaniu nr  

          RI.ZP.271.2.2020.AR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) zwana dalej ustawą. 

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe 

oznaczenie. 

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy 

użyciu Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej: Platforma). 

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych 

mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć także Platformę. 

 
 

 

 

 

 



Nr sprawy:  RI.ZP.271.2.2020.AR 
 

ROZDZIAŁ I   Forma oferty 

 

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem  

elektronicznym za pośrednictwem platformy pod adresem:  https://e-ProPublico.pl/. 

2. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

3. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia,    

     załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

4. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

5. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego  załącznik nr 2 do   

     SIWZ. 

6. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem  

     nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.  

     Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty i podpisane kwalifikowanym podpisem  

     elektronicznym, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. 

8. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty  

       poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

13. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

14. Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający określa następującą instrukcję korzystania z Platformy w 

niniejszym postępowaniu: 

a) Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” 

wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś 

udział w postępowaniu”.  

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po 

wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres 

poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu 

rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie. 

c) ofertę oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale V SIWZ, należy podpisać kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 

2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). 

d) ofertę oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale V SIWZ, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, Wykonawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie 

dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku „Prześlij 

wybrane pliki”. 

e) potwierdzeniem prawidłowo przesłanego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu 

systemowego o treści „Plik został poprawnie przesłany na platformę”. Wykonawca, po prawidłowym 

przesłaniu pliku, może pobrać automatycznie wystawiony przez Platformę dokument EPO (Elektroniczne 

Potwierdzenie Odbioru), będące dowodem potwierdzającym czas i fakt dostarczenia dokumentu do 

właściwego systemu teleinformatycznego Zamawiającego. 

f) Wykonawca może samodzielnie wycofać/usunąć ofertę przesłaną przez Platformę. Operacja wycofania jest 

możliwa do upływu terminu składania ofert.  

15. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i 

wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, pod linkiem Instrukcja 

Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ II   Zmiana, wycofanie, złożenie oferty po terminie. 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 

2. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej. 

3. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę. 

     W tym celu składa ponownie ofertę w danym postępowaniu na platformie zakupowej dedykowanej dla     

     danego postępowania. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy dodatkowo  

     oznaczyć opisem Zmiana lub Wycofanie w miejscu na komentarz do całej oferty. 

4. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 

5. W przypadku złożenia oferty po terminie oferta nie podlega otwarciu. 
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ROZDZIAŁ III   Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do    

     reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika za pomocą Platformy. 

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ; 

5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został  

    określony w Rozdziale V SIWZ; 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich  

     zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli  

    obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem  

     realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz  

     czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ IV    Jawność postępowania 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po  

     dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się  

     od chwili ich otwarcia. 

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu  wyznaczonym przez  

     zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy  

     wskazanym we wniosku. 

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu  

    wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub  

     środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn  

     technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów,  

     zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych  

    kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością  

    przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

     nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą  

     być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

     Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące  

     tajemnicę jego przedsiębiorstwa i załączyć na Platformie zgodnie z Instrukcją składania oferty dla  

     Wykonawcy w osobnym pliku. 

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  

     lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów,   

     informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone  

     dokumenty. 

 

ROZDIAŁ V  Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty. 

 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w  

     okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy; 

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca: 

        a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu  

             restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd  

             zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo  

             restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem  

             wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem  
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             sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd  

             zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo  

             upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.), 

        b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w  

             szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub  

             nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków  

             dowodowych, 

        c)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu  

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

              którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

         d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  

              lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z  

              wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał  

              płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z    

              odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki   

    udziału w postępowaniu dotyczące: 

     1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych  

          przepisów: 

     Minimalny poziom zdolności: 

     - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia  

       działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że: 

a) posiada aktualnie obowiązująca koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  

energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

b) posiada zawartą oraz obowiązującą umowę, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym    

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. ENEA Operator Sp. z o.o. (dalej: OSD), na podstawie, której może 

prowadzić kompleksową dostawę energii elektrycznej, tj. sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucję, za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów zamawiającego wskazanych w 

załączniku nr 1 do SIWZ. 

        W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w     

        całości 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

     Minimalny poziom zdolności: 

     - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej  

       należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności  

       cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  

      nie niższą niż 2 000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100). 

       W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w  

      całości. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

     Minimalny poziom zdolności: 

    - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające 

      należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech 

      lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

      okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej 

      przedmiot zamówienia. 

      Przez pojedynczą dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia 

      Zamawiający rozumie dostawę związaną ze sprzedażą energii elektrycznej pojedynczemu Zamawiającemu, o 

      wartości rocznej wykonanej przez Wykonawcę dostawy nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto (słownie 

      złotych: dwa miliony 00/100) lub jej równowartość w walucie obcej. 

     W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełnić wykonawcy łącznie. 

 

 
Uwaga: 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę 

wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

(za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 

zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

 



Nr sprawy:  RI.ZP.271.2.2020.AR 
 

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia: 

    1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, wykonawca dołącza do oferty aktualne 

na dzień składania ofert oświadczenie 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 oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej 

Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”; 

    2)  Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się także w 

wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w  

zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 

   3)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia; 

   4)  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 składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów; 

   5)  Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w 

odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez zamawiającego (Gminę 

Międzyzdroje). W takim przypadku wykonawca wskazuje w formularzu oferty: nazwę, numer, zakres 

informacji do wykorzystania oraz datę wszczęcia tego postępowania. 

4. Potencjał podmiotu trzeciego: 

    1)  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na           

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,          

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 

    2) 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; zobowiązanie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

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

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane; 

    4)  Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,          

(o których mowa w ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych          

podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 SIWZ. 

    5)  Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac,          

który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom należy wymienić w ofercie Wykonawcy. Nie           

zamieszczenie podmiotowej informacji Zamawiający uzna za równoważne z informacją na moment składania 

ofert o wykonaniu przez Wykonawcę zamówienia własnymi siłami. 

    6)  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części           

zamówienia. 

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym  

     terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na  

     potwierdzenie, że: 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.: 

     a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z  

          opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  

          lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  

          podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w  

          szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

          płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty  

          wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku  

          składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze  

          wspólników oraz oddzielne na spółkę. 

          Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii  

          dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

     b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega 

z  opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3           

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca           
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zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  

           zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

          W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających  

          ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne  

          zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 

          Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii  

          dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

     c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli  

         odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw  

         wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

         W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 

         Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii  

         dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

    d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,  

         wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

         W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 

         Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii  

         dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

    e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej  

         decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie  

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

         potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub  

         zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

        W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę  

        wspólną. 

        Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii   

        oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzyć kwalifikowanym podpisem  

        elektronicznym. 

    f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu  

        ubiegania się o zamówienie publiczne; 

        W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę     

        wspólną. 

        Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii  

        oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzyć kwalifikowanym podpisem  

        elektronicznym. 

 g)  oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w    

       ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 t.j.). 

       Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii   

       oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzyć kwalifikowanym podpisem  

       elektronicznym. 

 

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.: 

    a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną    

         wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

    b) oświadczenie o posiadaniu, aktualnej na dzień składania oferty, umowy tzw. Generalnej Umowy   

         Dystrybucyjnej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. ENEA Operator Sp. z o.o. (dalej:   

          OSD), na podstawie, której wykonawca może prowadzić kompleksową dostawę energii elektrycznej, tj.  

          sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucję, za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do 

          wszystkich obiektów zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

  c)  dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w  

       zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną  

       przez zamawiającego. 

       W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z wykonawców składających ofertę  

       wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za spełnienie tego warunku. 

       Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii  

       oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzyć kwalifikowanym podpisem    

          elektronicznym. 

     d) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w 

          okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia    

          działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i  

          podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te  
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          dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, 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  

          miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w  

          postępowaniu; 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii           

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów  

     dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dokumenty wymienione w pkt 5 ppkt 2) lit. c)),      

     zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób  

     potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty w postaci 

     elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

1)  formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; 

                 W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

        2)     wypełniony Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ (stanowiący również załącznik nr 2 

                 do umowy). 

                 W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

        3)      JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 SIWZ, może być przygotowany i złożony wg wzoru                  

zamieszczonego przez Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, lub zgodnie ze wzorem                  

standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie 

art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na 

platformie zakupowej; 

       4)      zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w                  

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach                  

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; 

        5)     odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub 

w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ); 

        6)     oświadczenie zawarte w ofercie, załączniku nr 2 do SIWZ, wskazujące cześć zamówienia, której                  

wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca                  

przewiduje udział podwykonawców);  

        7)     w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w formie gwarancji lub                  

poręczenia), wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej za 

pośrednictwem platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 

8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

    1)  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.           

24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie, o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ, o           

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 

   2)   Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia          

przez zamawiającego na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę         

wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii 

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem              

elektronicznej kopii oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

9.   Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 

      1) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy           

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

      2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby           

uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega            

wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

     3) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język           

polski. 
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     4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o  których mowa w           

Rozdziale V pkt 5 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, lub w przypadku, kiedy dokumenty te dostępne są w rejestrach publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

     5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia          

tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego          

dokumentów. 

     6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

    7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub          

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać 

odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

    8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,         

zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

    9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia         

wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

  10) Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,          

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz         

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

  11) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi          

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega          

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej          

ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest      

zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z 

§ 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane 

(Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zmian.) zamiast dokumentów: 

     1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: 

          – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny           

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

     2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: 

          – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce              

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

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

porozumienie z właściwym organem w sprawie  spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

  2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione       

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 

lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma       

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

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

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  wykonawcy lub miejsce zamieszkania 

tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 

 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić      

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej       

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 

ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 

SIWZ złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym  oświadczenie tej osoby 

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

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie 

pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 

 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę,      

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą jej sprzedaż i 

dystrybucję, w okresie od 21.05.2020 r. do 20.05.2023r. 

 

ROZDZIAŁ VIII Wadium 

 

1. Wadium należy wnieść w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu      

składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 

2. Wadium może być wnoszone: 

     1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego – PKO Bank Polski Oddział 1 w 

Międzyzdrojach nr 44 1020 4795 0000 9702 0416 4349, z określeniem w tytule wpłaty: „WADIUM W           

POSTĘPOWANIU NR RI.ZP.271.2.2020.AR”. 

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

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach           

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2         

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć           

wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez           

pełnomocnika/pośrednika. 

5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej               

lub poręczenia: 

          1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na                

język polski, 

          2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń               

będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 

          3) Zamawiający wymaga złożenia dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonego               

kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta/Poręczyciela/Wystawcy dokumentu. Oryginał                

wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem                

elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze                 

obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. 

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji  ubezpieczeniowej lub 

poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie  wynikać: 

               1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty                     

wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta                     

gwarancji/poręczenia – Gminy Międzyzdroje) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o 

których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 

               2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania z                    

ofertą. 

  7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób      

nieprawidłowy. 



Nr sprawy:  RI.ZP.271.2.2020.AR 
 

 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 

 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

      1) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

          a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

          b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 

          c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego  

              stronie, 

     2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących  

          po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w  

          art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie  

          wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak 

          możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

   10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej          

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako           

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 

   11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium           

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia           

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

   12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem          

terminu składania ofert. 

   13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na           

podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

   14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium           

wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

   15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z           

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

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

   16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty           

upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 

   17. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

 

 ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 

                           się wykonawców z zamawiającym 

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących):  

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30 

środa od godz. 7:30 do godz. 16:30 

piątek od godz. 7:30 do godz. 14:30. 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy: 

https://e-ProPublico.pl/ w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania: 

     a) w sprawach merytorycznych związanych z danym postępowaniem Zamawiający przewiduje możliwość  

         porozumiewania się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wykorzystanie przycisku: Wiadomości,  

         dedykowanej dla niniejszego postępowania pod adresem: https://e-ProPublico.pl/. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem   

https://e-ProPublico.pl. 

4. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp.      

składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku      

polskim. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: 

w zakresie formalnym:  Aneta Różańska - tel.: (91)  3275652 

w zakresie merytorycznym: Antoni Łozowski - tel.: (91) 3275646 

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w sposób określony w pkt 2.      

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w    

pkt 7, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić  wniosek 

bez rozpoznania. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7. 
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10. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez        

ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie Platformy. 

11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść        

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie 

Platformy. 

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie        

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i 

poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie Platformy. 

13. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający dokona       

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to 

konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona      

cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 2 do     

SIWZ. Cena zawarta w Formularzu oferty o której mowa powyżej musi być wyrażona w złotych polskich z      

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena oferty, zawarta w załączniku nr 2 do SIWZ, stanowi sumę dwóch wartości: sprzedaży energii elektrycznej     

(Obrót) przedstawionej w Tabeli nr 1 oraz wartości usług dystrybucji (Dystrybucja) przedstawionej w Tabeli nr 2. 

Wartość Obrotu należy obliczyć z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz wartości zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, tj. wartość Obrotu stanowi suma iloczynów wartości energii elektrycznej 

określonych w załączniku nr 1 do SIWZ i przyporządkowanych im cen jednostkowych energii elektrycznej 

zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ. Do tak wyliczonej wartości Obrotu należy dodać określoną w formularzu 

oferty wartość Dystrybucji, która została obliczona z uwzględnieniem stawek opłat za usługi dystrybucji 

wynikających z aktualnej „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej" ENEA Operator Sp. z o.o., 

zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WPR.4211.96.5.2019.KKu. 

5. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ), o którym mowa powyżej muszą      

być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

6. Wykonawca oblicza cenę z uwzględnieniem stawek: podatku VAT i podatku akcyzowego obowiązujących w     

dniu składania oferty. 

7. Pojęcia netto i brutto odnoszące się do ceny oznaczają odpowiednio: cenę bez uwzględnienia podatku VAT      

(netto) oraz cenę zawierającą obowiązujący podatek VAT (brutto). 

8. Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze     

szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich. 

9. Zamawiający poprawia zauważone przez komisję przetargową omyłki w obliczeniu ceny w sposób określony w      

art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 

 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:  

https://e-ProPublico.pl/ w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania, w terminie 

do dnia 24.04.2020 r., do godz. 10.00. 
2.  Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Instrukcja przygotowania i składania oferty dla Wykonawców.  

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, 

działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/. 

Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: 

a) stały dostęp do sieci Internet, 

b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), 

c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, 

d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi 

wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera), 

e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. 

https://e-propublico.pl/


Nr sprawy:  RI.ZP.271.2.2020.AR 
 

Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, 

.doc, .docx., .xlsx, .xml. 

Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania 

dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego jako: 

a) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie .pdf należy podpisywać kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w formacie PAdES; 

b) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) należy 

podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES. 

Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 

a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest 

dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. 

Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;   

b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu 

elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data 

przesłania”; 

c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie. 

2) Zamawiający określa następującą instrukcję korzystania z Platformy w niniejszym postępowaniu: 

a) Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” 

wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś 

udział w postępowaniu”.  

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. 

Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres 

poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu 

rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie. 

c) ofertę oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale V SIWZ, należy podpisać kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia               

5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). 

d) ofertę oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale V SIWZ, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, Wykonawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie 

dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku „Prześlij 

wybrane pliki”. 

e) potwierdzeniem prawidłowo przesłanego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę 

komunikatu systemowego o treści „Plik został poprawnie przesłany na platformę”. Wykonawca, po 

prawidłowym przesłaniu pliku, może pobrać automatycznie wystawiony przez Platformę dokument EPO 

(Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będące dowodem potwierdzającym czas i fakt dostarczenia 

dokumentu do właściwego systemu teleinformatycznego Zamawiającego. 

f) Wykonawca może samodzielnie wycofać/usunąć ofertę przesłaną przez Platformę. Operacja wycofania jest 

możliwa do upływu terminu składania ofert.  

3) Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i 

wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, pod linkiem Instrukcja 

Wykonawcy. 

4) Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym 

dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot 

uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

7) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 

załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca chce zastrzec, jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie 

”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz 

plik”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
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4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.04.2020 r., o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Sali 

konferencyjnej za pomocą Platformy. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem 

Burmistrza Międzyzdrojów. 

6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  

       zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie platformy zakupowej informacje dotyczące: 

       1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

       2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

       3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 100 % (na podstawie art. 91 ust. 2a ustawy). 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez ofertę, obliczona     

przez komisję przetargową wg poniższego schematu: 

Punktacja: 
punkty za cenę Pc obliczane są według wzoru: 

Pc = (Cmin / Cp) x 100 pkt. 

gdzie: Cmin - cena ofertowa brutto najniższa, 

Cp - cena ofertowa brutto rozpatrywana 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

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

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (z      

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także inne omyłki polegające na      

niezgodności oferty z SIWZ (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert określonym(ych) w      

SIWZ. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców o      

okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy. 

9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważni      

postępowanie. 

10. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

       1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu             

składania ofert, 

        2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

11. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich       

plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. 

 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Umowa. 

     1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

     2) Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na zasadach określonych w dziale IV ustawy. 

     3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. 

     1) Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 w 

przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku 

zamknięcia lub likwidacji obiektu. 
2) Zmiana treści umowy jest dopuszczalna zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy w następującym           

zakresie: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w 

załączniku nr 1 do SIWZ, jednakże w rozmiarze nie większym niż 20 % punktów odbioru energii (w przypadku 

konieczności zwiększenia zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego) oraz 

zmianę cen określonych w Formularzu cenowym wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany: cen energii 

elektrycznej, stawki podatku VAT lub stawki podatku akcyzowego. 
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     3) Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części           

zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej określonej w Formularzu cenowym. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

    Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w     

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 

pkt 5 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie wnosi się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na      

elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. 

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki    

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający 

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje     

skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za      

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej      

Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce      

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję 

do obiektów Gminy Międzyzdroje, jej jednostek organizacyjnych  w okresie od 21.05.2020 r. do 20.05.2023 r.” 

Zamawiający działa w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonego umocowania, w imieniu podmiotów 

wykazanych w załączniku nr 7 do SIWZ. Ilekroć w treści SIWZ jest mowa o budynkach lub obiektach 

zamawiającego, dotyczy to również obiektów współzamawiających objętych niniejszym postępowaniem i 

określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe zgodnie 

art. 16 ust. 1 ustawy. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz 

udzielenia zamówienia w imieniu wszystkich ww. podmiotów. Zamawiający oraz ww. podmioty będą zawierać 

oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii        

elektrycznej, zawarty jest w „Wykazie odbiorów”, będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ (stanowiącym również 

załącznik nr 1 do umowy). Wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ wartości energii elektrycznej są wartościami 

szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie 

trwania umowy i w żadnym razie 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, za dystrybucję energii        

elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.       

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166), a także w taryfie dla 

usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD) oraz w 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), które zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia określa rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 93, poz. 623). Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru Zamawiającego 

jest ENEA Operator  Sp. z o.o. Dla wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ punktów poboru obecnym sprzedawcą 

energii elektrycznej jest    Orange Polska S.A. Umowa została zawarta, na podstawie postępowania przetargowego 

przeprowadzonego w   2018r. na czas określony do 20.05.2020r. 

 

3. Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV: 

przedmiot główny:         09300000 – 2 

przedmioty dodatkowe: 09310000 – 5 

           65310000 – 9 
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ROZDZIAŁ XVI Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający, 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 ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 

a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  ” Kompleksowa dostawa energii 

elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Gminy Międzyzdroje, jej jednostek 

organizacyjnych  w okresie od 21.05.2020 r. do 20.05.2023 r.” – znak sprawy: RI.ZP.271.2.2020.AR, 

prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO;   

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5,  72-500 Międzyzdroje 

Tel.: 91 3275631 

Fax: 91 3275630 

e-mail: um@miedzyzdroje.pl 

c) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z 

inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• 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; 

j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych 

przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 

.................................................................... 
                        Podpis i pieczątka kierownika komórki 

         organizacyjnej 

 

Sporządziła: 


