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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ) 
 

 w postępowaniu - o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego - prowadzonym 
 w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 (i następne) w związku z art. 378 ust. 1 
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej zwanej „ustawą Pzp” 
 pod nazwą 

„Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ” 

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 
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I. Informacje ogólne 

 
1. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał 

 

a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę 
produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego. 

b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, 
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne 
oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób 
społecznie marginalizowanych. 

c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,  
– nie podlega wykluczeniu wskazane rozdziale II podrozdziale 8 SWZ, 
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

d) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku: 

 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. 

 Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty  
i zawierać w szczególności wskazanie: 
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych  

z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 
 
2. Komunikacja w postępowaniu 
 

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: pośrednictwem 
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w 
postępowaniu sposobu komunikacji znajdują się w rozdziale III podrozdział 1 niniejszej SWZ. 

UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z „Instrukcje 
dla Wykonawców” (dotyczącą korzystania z Platformy) oraz „Regulaminem Internetowej Platformy 
zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.”. Zarówno w/w instrukcje, jak i w/w regulamin 
znajdują się bezpośrednio na w/w platformie. Aktualne linki/adresy: 
- https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, 
- https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 
 
3. Wizja lokalna 
 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku (możliwości) odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia 
przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. 
 
 
4. Podział zamówienia na części 
 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
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5. Oferty wariantowe 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp,  
tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 
 
 
6. Katalogi elektroniczne. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
 
 
7. Umowa ramowa 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 389 ÷ 390 ustawy Pzp. 
 
 
8. Aukcja elektroniczna 
 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 ÷ 238 ustawy 
Pzp.  
 
 
9. Zamówienia, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. b ustawy Pzp 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. b ustawy Pzp. 
 
 
10. Rozliczenia w walutach obcych 
 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
 
11. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
 
12. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
 
13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

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 ustawy Pzp). 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach przewidzianych dla zamówień, 
których wartość jest równa lub przekracza progi unijne. 

 
 
14. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 
 

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 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 administratorem danych osobowych Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników  
i innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach jest Zamawiający; 

 inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Pan Piotr Franaszczuk, adres e-mail: 
piotr.franaszczuk@zwik-grodzisk.pl, telefon: 601-052-816; 

 dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą 
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dystrybucji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim”, znak sprawy 
76/DO/2022, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

 dane osobowe Wykonawców będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

 obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich 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;   

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub 
załączonych do niej dokumentach posiadają : 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 

przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 Wykonawcom, osobom reprezentującym Wykonawców, pełnomocnikom i innym osobom wskazanym  
w ofercie lub załączonych do niej dokumentach nie przysługuje: 
− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

 
15. Klauzule dotyczące przedsiębiorcy 

 

Zgodnie z wymogami art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 893) Zamawiający oświadcza, że posiada status 
dużego przedsiębiorcy. 
 

W sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. 
 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 
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II. Wymagania stawiane wykonawcy  
 

 
1. Przedmiot zamówienia 

 
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, zgodnie z wykazem punktów 
poboru energii elektrycznej (PPE), stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, oraz zgodnie z projektowanymi 
postanowieniami umowy, stanowiącymi Załącznik nr 8 do SWZ . 

2) Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  09300000-2  Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
   65310000-9 Przesył energii elektrycznej   

 
 
2. Rozwiązania równoważne  
 

Nie ma tutaj zastosowania, ponieważ Zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia w niniejszej SWZ w myśl 
art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp.  
 
 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku 

pracy 
 

W myśl art. 95 ust. 1 ustawy Pzp – nie ma tutaj zastosowania. 
 
 
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 
 

Nie dotyczy. 
 
 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
 

Nie dotyczy. 
 

 
6. Termin wykonania zamówienia  
 

Zamówienie realizowane będzie po podpisaniu umów, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2023 r. do 
31.12.2023 r., i nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów 
dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 
 
 
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne winien spełniać niżej wymienione warunki udziału  
w postępowaniu wynikające z art. 112 ustawy Pzp, dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie określa warunku udziału w przedmiotowym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów: 

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia w zakresie obrotu 
energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną 
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 
energetyczne); 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa warunku udziału w przedmiotowym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie określa warunku udziału w przedmiotowym zakresie. 
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8. Podstawy wykluczenia 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wykonawcę: 
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, w art. 46–48 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 
54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), 

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) 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. z 2021 r. poz. 
1745), 

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 wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,  
tj.  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. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych wart.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 
ust.1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, 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; 
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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. 
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
zamawiający wyklucza wykonawcę.  

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą sankcyjną” – z postępowania 
wyklucza się: 
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę o której mowa w art. 2 przedmiotowej ustawy ze wskazaniem 
zastosowania środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej, 

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

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy 
sankcyjnej. 

 Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1-3 powyżej. 
 W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej, Zamawiający odrzuca 

ofertę takiego wykonawcy na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp. 
7. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE ) 833/2014 zmienionego Rozporządzeniem (UE ) 2022/576 

zakazuje się udzielania zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem: 
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 

w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c)   osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem 

podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców 
lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

 W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia (UE ) 833/2014 wykonawca 
zostanie wykluczony, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp. 
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9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 

DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 
 

 

1. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Ofertę stanowi wypełniony 
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ oraz Formularze cenowy, stanowiący Załącznik  
nr 3 do SWZ . 

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:  
- że nie podlega wykluczeniu,  
- że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

Ww. oświadczenie Wykonawca składa na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(JEDZ/ESPD), sporządzonym zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz 
JEDZ/ESPD. Informacje zawarte w JEDZ/ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   
 

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się wersja 
edytowalna JEDZ/ESPD wraz z instrukcją wypełnienia - https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-
zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia .  
Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ/ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: 
http://espd.uzp.gov.pl/ .  
Po wypełnieniu należy pobrać JEDZ z serwisu ESPD –  osoba uprawniona w imieniu Wykonawcy podpisuje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1173).   
 

W celu ułatwienia Wykonawcom prawidłowego uzupełnienia dokumentów JEDZ, Zamawiający załącza  
do SWZ wzór JEDZ w wersji edytowalnej – Załącznik nr 4 do SWZ.  
 

3. Do oferty Wykonawca załącza również:  
a) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

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 wykonawcy są 
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie 
wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 
wykonawców, należy załączyć do oferty.  
Wymagana forma: 

- oryginał w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej, lub 

- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. 
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia 
notariusza. 

b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w formie JEDZ 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w SWZ oraz w instrukcji wypełniania przygotowanej przez UZP i wskazanej przez 
Zamawiającego. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  
Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
http://espd.uzp.gov.pl/
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wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym  
dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. 

c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
zgodnie z jego formą reprezentacji, na zdolnościach którego polega wykonawca, określoną w 
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub innym dokumencie. 

d) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (1) z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014,  
(2) z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 5 do SWZ. 
Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia powinny być złożone, pod rygorem nieważności,  
formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie w/w 
sporządza odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wymagana forma: 

- Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. 

- W przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia lub notariusz. 

 
 

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  
 

 

1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy 
Pzp - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego 
do tej samej grupy kapitałowej – sporządzonego wg wzoru Załącznika nr 6 do SWZ; 

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) oraz w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia (1)  
z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014, (2) z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego – w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 
– sporządzonego wg wzoru Załącznika nr 7 do SWZ; 

d) ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
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2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, jeśli wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane 
umożliwiające dostęp do tych środków; 

 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia JEDZ. 

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

4. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w w/w ust. 1 lit. a składa informację  
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 lit. a  
wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,  
o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę  
lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument /oświadczenie/, o którym tutaj mowa, musi być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

7. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
(Dz. U. z 2020 poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku  
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). 

 
 
10. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 
11. Sposób przygotowania ofert 

 

1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej 
oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.  

2) Zasady rejestracji na Platformie: 
Zamawiający zaleca (rekomenduje) założenie przez wykonawców konta na Platformie. Zasady rejestracji 
konta użytkownika określił operator Platformy w swoim Regulaminie opublikowanym pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.  

3) Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy: 

 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostaną odrzucone. 

 Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi  
w podrozdziale 9 niniejszego Rozdziału przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn.  
za pomocą (pośrednictwem) Platformy. 

 Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami sporządzonymi  
wg wzorów załączonych do SWZ w języku polskim. 

 Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania 
ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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4) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w takim 
przypadku został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy i opublikowany na 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo ewentualnie podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną/osoby 
upoważnione. 

6) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 
Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty 
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny  

 

1) Cena energii elektrycznej będzie kalkulowana zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (formularz cenowy)  
i w sposób opisany w Załączniku nr 8 do SWZ (projektowane postanowienia umowy). 

2) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego sektorowego zamówienia publicznego, którego 
dotyczy niniejsza SWZ – dokonywane będą w walucie polskiej „PLN”. 
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III. Informacje o przebiegu postępowania 
 

 
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
 

1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk. 

2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk.  

3) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym, a 
wykonawcami w zakresie: 

 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 
lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

 przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień 
publicznych; 

 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy; 

 przesyłania odwołania/inne  
– odbywa się za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” 
po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje 
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert 
zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem 
Platformy do konkretnego wykonawcy. 

5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może 
ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków dokumentacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 
2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 
Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, inna niż Internet Explorer, 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., 

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 

7) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk
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b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem  
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. 

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z 
Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem 
terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę  
w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy 
Pzp. 

9) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, 
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych  
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców"  
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . 

10) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.  
11) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem 

Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed 
upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania 
wiadomości elektronicznej.  

12) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami: 

 w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
- Tomasz Szwed, e-mail: tomasz.szwed@zwik-grodzisk.pl  
- Henryk Skłodowski, e-mail: henryk.sklodowski@zwik-grodzisk.pl  

 w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:  
- Marta Gerek, e-mail: marta.gerek@zwik-grodzisk.pl  

- przy czym podstawowym narzędziem komunikacji w relacji wykonawca  zamawiający jest Platforma 
(poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”), a komunikacja ustna (telefoniczna) 
dopuszczona jest tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą 
ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia i ofert. 

13) Pozostałe informacje oraz zalecenia zamawiającego: 

  Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf . 

  Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

  Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

  Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. 

  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

  Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie zaś za pośrednictwem adresu e-mail. 

  Zaleca się, aby osobą składającą ofertę –fizycznie poprzez Platformę– była osoba kontaktowa 
podawana w dokumentacji. 

  Ofertę należy przygotować z należytą starannością właściwą dla podmiotu ubiegającego się  
o udzielenie zamówienia publicznego i z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed upływem terminu składania ofert. 

  Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

  Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik .zip , zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 
skompresowanych plików.  

  Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

  Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie  
z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

  W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 
a) .zip  
b) .7Z 

  Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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  Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 
jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio 
przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia albo przez 
podwykonawcę. 
 

 
2. Termin oraz sposób składania i otwarcia ofert 

 

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w SWZ należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings  należy złożyć w terminie do dnia 
22.12.2022 r. do godz. 10.00. 

2) Po wypełnieniu aktywnego formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych – na dzień 
składania ofert – załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

3) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym (przez 
osobę lub osoby do tego upoważnione). W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy, 
Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
Platformy. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych 
w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa  
w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

4) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim kroku składania 
oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 
zaszyfrowana i złożona. 

5) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na 
stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . 

6) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2022 r. o godz. 10.15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na 
Platformie ofert. 

7) Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie 
ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

8) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

9) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

10) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

a)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

b)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
11) Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na Platformie w sekcji ,,Komunikaty”. Zgodnie 

 z ustawą Pzp, Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny 
z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi  
do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie, z którego w niniejszym postępowaniu  
nie skorzysta. 

 
 
3. Termin związania ofertą 
 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 21.03.2023 r.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 220 ust. 1 ustawy Pzp). 
 
 
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

 

2) Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

1 Cena 100% 

https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierajacych nowe ceny, które 
nie mogą być wyższe niż w pierwotnie złozonych ofertach. 

4) Zamawiający wybierze ofertę, jako najkorzystniejszą z największą ilością przyznanych punktów w terminie 
związania ofertą. 

 
 
5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia projektowanych postanowień umownych, stanowiących 
Załącznik nr 8 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych 
postanowień umownych. 
 
 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego 
 

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria 
oceny ofert.  

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców  
o wynikach postępowania zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie internetowej 
dotyczącej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 
postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie (art. 263 
ustawy Pzp). 

4) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych  
w art. 264 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

5) Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy Pzp. O unieważnieniu 
postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 260 ustawy Pzp. 

6) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 
zawarcia umowy. 

7) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy 
na wezwanie Zamawiającego. 

8) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o u udzielenie zamówienia, 
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony  
do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym 
termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

9) 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 wraz z odsetkami. 

 
 
8. Załączniki do SWZ 
 

Załącznikami do niniejszej SWZ są: 
1) Załącznik nr 1   - WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE) 
2) Załącznik nr 2 - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO 
3) Załącznik nr 3 - WZÓR FORMULARZA CENOWEGO 
4) Załącznik nr 4 - WZÓR JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZMÓWIENIA (JEDZ)  
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5) Załącznik nr 5 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z:  
(1) ART. 5K ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 833/2014,  
(2) ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ 
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 
(ZWANE „OŚWIADCZENIEM SANKCYJNYM”) 

6) Załącznik nr 6 - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

7) Załącznik nr 7 - WZÓR OŚWIADCZENIA O AKTUALNOŚCI JEDZ 
8) Załącznik nr 8 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE 
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