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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356529-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakrzew: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2020/S 145-356529

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Zakrzew
Adres pocztowy: Zakrzew 51
Miejscowość: Zakrzew
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-652
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl 
Tel.:  +48 486105122
Faks:  +48 486105143
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zakrzew.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie
Adres pocztowy: Zakrzew 43
Miejscowość: Zakrzew
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-652
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl 
Tel.:  +48 486105122
Faks:  +48 486105143
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.biblioteka-zakrzew.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Zakrzew 51A
Miejscowość: Zakrzew
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-652
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl 
Tel.:  +48 486105122
Faks:  +48 486105143
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zakrzew.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie
Adres pocztowy: Zakrzew 1
Miejscowość: Zakrzew
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-652
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl 
Tel.:  +48 486105122
Faks:  +48 486105143
Adresy internetowe:
Główny adres: http://przedszkolezakrzew.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Samorządowe w Bielisze
Adres pocztowy: Ks. Bogdana Szczepanika 2
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl 
Tel.:  +48 486105122
Faks:  +48 486105143
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pspbielicha.szkolnastrona.pl/index.php

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie Szkoła Filialna w 
Mleczkowie
Adres pocztowy: Mleczków, Szkolna 22
Miejscowość: Zakrzew
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-652
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl 
Tel.:  +48 486105122
Faks:  +48 486105143
Adresy internetowe:
Główny adres: http://psp-zakrzew.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie
Adres pocztowy: Zakrzew 58D
Miejscowość: Zakrzew
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-652
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl 
Tel.:  +48 486105122
Faks:  +48 486105143
Adresy internetowe:
Główny adres: http://psp-zakrzew.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej
Adres pocztowy: Wola Taczowska 11B
Miejscowość: Zakrzew
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-652
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl 
Tel.:  +48 486105122
Faks:  +48 486105143
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zspwola.edupage.org/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej
Adres pocztowy: Dąbrówka Podłężna 29B
Miejscowość: Zakrzew
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-652
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl 
Tel.:  +48 486105122
Faks:  +48 486105143
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pspdabrowkapodlezna.szkolnastrona.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze
Adres pocztowy: Przytycka 184
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl 
Tel.:  +48 486105122
Faks:  +48 486105143
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pspbielicha.szkolnastrona.pl/index.php

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi
Adres pocztowy: Cerekiew, Wesoła 2
Miejscowość: Zakrzew
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-652
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl 
Tel.:  +48 486105122
Faks:  +48 486105143
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pspcerekiew.multifox.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zakrzew.bip.gmina.pl/index.php?id=2036
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 1.11.2020 do 
31.10.2022”
Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych 
w Załączniku nr 1A, 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w podziale na dwie części zamówienia. 
Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.11.2020 r. do 31.10.2022 r. w poszczególnych częściach 
wynosi:
1.1.1. I część zamówienia - oświetlenie uliczne: 2 186 724 kWh (zamówienie podstawowe) 2 842 741 kWh (z 
prawem opcji 30 %) – zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,
1.1.2. II część zamówienia - pozostałe obiekty: 1 721 622 kWh (zamówienie podstawowe) 2 238 109 kWh (z 
prawem opcji 30 %) – zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
I część zamówienia - oświetlenie uliczne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Zakrzew

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w 
Załączniku nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 
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01.11.2020 r. do 31.10.2022 r. wynosi: 2 186 724 kWh (zamówienie podstawowe) 2 842 741 kWh (z prawem 
opcji 30 %) – zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części
Może być złożona tylko jedna oferta.
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy
Z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone
Zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2A do SIWZ.
4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10
Kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w
Szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia
6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
Elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
Elektroenergetycznego.
5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z
Właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 2A 
do
SIWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest PGE Obrót S.A.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projekcie umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr
2A do SIWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy
Sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową.
7. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej
Dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1A do SIWZ zawarte są na czas określony
I nieokreślony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres
Obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.
8. W Załączniku nr 1A do SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), które różnić się mogą od
Aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.
9. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej
Ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 30 % zamówienia podstawowego określonej w Załączniku nr 1A do
SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie
Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii
Elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie 
z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość 
zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach określonych w umowie o nie więcej niż 30 % ilości 
zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania 
nowych punktów poboru energii. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego 
z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Prawo opcji realizowane będzie w 
ramach zawartej umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego 
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:12 000,00 zł (słownie: dwanaście 
tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany
Rachunek bankowy Zamawiającego: 80 9147 0009 0021 6906 2000 0006 - Bank Spółdzielczy w Radomiu

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
II część zamówienia - pozostałe obiekty
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Zakrzew

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w 
Załączniku nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 

29/07/2020 S145
https://ted.europa.eu/TED

7 / 20



Dz.U./S S145
29/07/2020
356529-2020-PL

8 / 20

01.11.2020 r. do 31.10.2022 r. wynosi: 1 721 622 kWh (zamówienie podstawowe) 2 238 109 kWh (z prawem 
opcji 30 %) – zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części
Może być złożona tylko jedna oferta.
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1B do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy
Z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone
Zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2B do SIWZ.
4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10
Kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w
Szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia
6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
Elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
Elektroenergetycznego.
5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z
Właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 2B 
do
SIWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest PGE Obrót S.A.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projekcie umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr
2A do SIWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy
Sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową.
7. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej
Dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1B do SIWZ zawarte są na czas określony
I nieokreślony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres
Obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.
8. W Załączniku nr 1B do SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), które różnić się mogą od
Aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.
9. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej
Ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 30 % zamówienia podstawowego określonej w Załączniku nr 1B do
SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie
Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii
Elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie 
z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość 
zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach określonych w umowie o nie więcej niż 30 % ilości 
zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania 
nowych punktów poboru energii. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego 
z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Prawo opcji realizowane będzie w 
ramach zawartej umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego 
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych 00/100).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany
Rachunek bankowy Zamawiającego: 80 9147 0009 0021 6906 2000 0006 - Bank Spółdzielczy w Radomiu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na
Podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z
Dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
PROCEDURA:
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o
Której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp, co oznacza, że Zamawiający o najpierw dokona oceny ofert, a następnie
Zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
Spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału
W postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona
Przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano
Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie
Sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
Których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej:
a) Dla części I zamówienia: 200 000,00 zł,
b) Dla części II zamówienia: 150 000,00 zł.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia, musi wykazać, że posiada środki
Finansowe lub zdolność kredytową, których łączna wartość stanowić będzie sumę wartości dla tych
Poszczególnych części.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
3.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
Sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
Technicznych lub zawodowych lub na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
Charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
3.1.2. 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,
3.1.3.Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne podmiot zdolności techniczne lub
Zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
Warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
O których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22) i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
3.1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
Podmiotów,odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
Nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,
3.1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o której mowa w
Ppkt 3.1.2 i 3.1.3. SIWZ (OGŁOSZENIE III 1.2.-1.3.), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
Udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
Techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa ppkt 3.1.2. i 3.1.3. SIWZ.
(OGŁOSZENIE III 1.2.-1.3.).
3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
3.4.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 3.4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
W postępowaniu ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
Umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3.4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 3.4.1.,
3.4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 3.4.1. została wybrana, Zamawiający będzie żądać
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
3.4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek
Cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp. Warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, muszą spełniać
Łącznie, z jednoczesnym zastrzeżeniem warunku opisanego w ppkt 3.1.1. SIWZ, który to winni spełniać 
wszyscy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
W postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
Formie.Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego: „JEDZ”, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 do SIWZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE.
4.2. W ramach prowadzonego postępowania JEDZ składają podmioty:
4.2.1. Wykonawcy:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z
Wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu),
4.2.2. Podmioty trzecie:
a) JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania
Spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;
c) JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego;
d) dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i
Sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie,
4.2.3. Podwykonawcy:
Dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
Części zamówienia.
4.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
Ust. 1bustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
Najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
Dokumentów:
4.3.1. Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej
Przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
Energetyczne,
4.3.2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
Posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę równą lub co najmniej:
a) dla I części zamówienia – 200 000 zł,
b) dla II części zamówienia – 150 000 zł.
4.3.3. Wykaz dostaw wykonanych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8A, 8B do SIWZ), a w przypadku
Świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 lub usługi zostały wykonane oraz
Załączeniem dowodów określających, czy te 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
3miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
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4.3.4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących zdolności
Lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,
Który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
Postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca składając ofertę wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę
Energii elektrycznej u jednego odbiorcy, której wartość roczna nie była niższa niż:
a) Dla części I zamówienia: 1 000 000 kWh,
b) Dla części II zamówienia: 500 000 kWh.
Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie
Tylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już
Faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego powyżej w warunku w III.1.3.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat
Przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
Wykonał należycie co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych odbiorców, których
Łączna wartość stanowić będzie sumę wartości dla poszczególnych części.
Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub
Ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
Bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13–22
I ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
4.4. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz
Ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
Najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia
Dokumentów:
4.4.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
Odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeni aa
Podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
4.4.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
Decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
Zdrowotne albo –
W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
Należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
Spłat tych należności – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,
4.4.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
Ubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,
4.4.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),14) i 21) ustawy
Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.:
4.5.1. ppkt 4.4.4. - 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 ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
Określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),14),21) ustawy Pzp,
4.5.2. ppkt 4.4.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
Miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.5.1. oraz 4.5.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
Przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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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 pkt 4.5., zastępując
Je dokumentami zawierającymi 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 lub organem samorządu zawodowego lub
Gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
Zamieszkania tej osoby.
4.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mające
J miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
Ppkt4.4.4. składa dokument, o którym mowa w ppkt 4.5.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i
21)ustawy Pzp. 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. Dokumenty, o których mowa w
Ppkt4.5.1. oraz 4.5.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania.
4.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
Określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
Należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
Gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądać dokumentów, które określają w
Szczególności:
4.7.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
4.7.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
Publicznego,
4.7.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego - oświadczenie wg
Wzoru stanowiącego Załącznik nr 7A, 7B do SIWZ.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
Określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i 
oświadczeń
Wymienionych w pkt 4.4.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt
4.4., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie
Jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy Pzp.
4.8. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany
Przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o
Wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
Certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty
Stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów i oświadczeń
Wymienionych w pkt 4.3., 4.4.
4.9.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
4.9.1. Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w terminie 3 dni od dnia
Zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiający
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5A i/lub 5B do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy Pzp
Zostaną zawarte umowy zgodnie ze wzorem umowy – Załącznik nr 2A, 2B do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian w zawartej umowie - informacja podana w SIWZ Dział 14.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Enmedia Aleksandra Adamska, ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Aleksandra Adamska Enmedia Aleksandra Adamska. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sposób określony
Na miniPortalu przez użycie dostępnej na miniPortalu aplikacji do szyfrowania ofert oraz przez odszyfrowanie i
Otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego pobranego z miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. 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 pkt 4.5. SIWZ, zastępując je 
dokumentami zawierającymi 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 lub organem samorządu zawodowego lub
Gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
Zamieszkania tej osoby.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-20) lub ust. 5 ustawy
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
Rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
Skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
Wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
Technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
Lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego
Nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
Wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
Obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
Reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia
Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie złoży
Formularz„JEDZ” oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 4.3, 4.4., 4.5. SIWZ
3.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została
Wybrana,Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
Regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.Kompletna oferta musi zawierać:
4.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3A i/
Lub3B do SIWZ,
4.2. Wypełniony i podpisany (zgodnie z zapisami w Rozdziale 5, 9 SIWZ) przez Wykonawcę formularz „JEDZ” –
Wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
4.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a), w celu wykazania braku podstaw
Wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, (wg wzoru
Stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ-JEDZ) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia
Zasobów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7A i/lub 7B do SIWZ),
4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do
Reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
4.5. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie
Dokumentów – pełnomocnictwo.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
Zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
Poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
Wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
Na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
Się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
Elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
Elektronicznym.
6. 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.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
Stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180ust. 5 zdanie
Drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
Przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
W terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
Przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.7. i 19.8. wnosi się w przypadku
Zamówień,których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8
— w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
Wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
Najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
Zamówienia,
10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
Przysługuje skarga do sądu.
Pełna informacja o składaniu odwołań jest zawarta w SIWZ w Dziale 19.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2020
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