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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Henryka Sienkiewicza 91,  

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, 

tel. 41 266 47 33,  fax. 41 266-43-75,   

e-mail: mec@mecostrowiec.pl,  strona internetowa: www.mecostrowiec.pl   

NIP 661-000-02-08, REGON 290513364, KRS 0000010670 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział 

Gospodarczy, Kapitał zakładowy 42 979 000,00  

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim na platformie 

 Skrzynka to  e-PUAP:/MECOstr/mecostr 

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego opublikowane wraz z niniejszą 

SIWZ  

1. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla 
Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy 
z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej ustawą) oraz jej aktów wykonawczych. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy. 

2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być 
wykorzystywane w inny sposób. 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. 

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

8. Zamawiający nie przewiduje wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 
W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechanie jak za swoje własne. 
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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu 
nieograniczonego, o którym mowa art.10 ust.1 oraz art. 39 - 46 ustawy pzp, przepisami wykonawczymi 
wydanymi na jej podstawie oraz w oparciu o postanowienia niniejszej SIWZ. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy. 

W postępowaniu ma zastosowanie procedura uregulowana w artykule 24aa ustawy PZP tzw. "procedura 
odwrócona" 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

III.1. Przedmiotem zamówienia jest:  

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z  O.O. 

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA POTRZEBY DALSZEJ ODSPRZEDAŻY NA ROK 2020.  
 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w: 

- ustawie Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z poźn. zm.) oraz w oparciu o przepisy 

wykonawcze do tej ustawy, 

- Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 

III.2. Przedmiot i zakres zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do stacji GSZ-I przy ulicy 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim o napięciu 110 kV w okresie od dnia 
01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży i na potrzeby 

własne.  

2. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym posiadającym 
koncesję: 

� na dystrybucję energii elektrycznej  nr DEE/31/189/W/OŁO/2006/TB z dnia 12 października 
2006 r. 

� na obrót energią elektryczną –  nr OEE/450/W/OŁO/2006/TB z dnia 12 października 2006 r. 

z późniejszymi .zmianami 

3. Zamawiający posiada rozdzielone umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. 

4. Zamawiający posiada umowę na dystrybucję energii elektrycznej zawartą na czas nieokreślony. 

5. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym dla obiektu opisanego w przedmiocie zamówienia. 

6. Zamawiający informuje, że dokonał rejestracji w  krajowym rejestrze uczestników hurtowego rynku 
energii i uzyskał kod ACER   A0012301V.PL 

7. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Sprzedaż energii dla 
Zamawiającego odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego -PGE Dystrybucja S.A. 
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8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 

zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla 
przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 
zamówienia. 

9. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w jego imieniu 
zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD i wykonywania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy u OSD. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wzoru 

pełnomocnictwa powszechnie stosowanego przez Wykonawcę 

10. Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej wynosi: 

Energia elektryczna w taryfie A23 – ogółem około 9 328,173 MWh; 

11. Zamawiający przedstawił przewidywaną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający 
przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu 
bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane 

prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii 
w podanej wysokości. 

12. Rozliczanie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie według cen w oparciu 

o elastyczny model zakupu energii elektrycznej na podstawie faktycznego zużycia energii. 

13. Składanie zlecenia zakupu energii elektrycznej odbędzie się według następujących zasad: 

a. Zamawiający składa zlecenie w dniu „x” do godziny 11:00 dla notowań Towarowej Giełdy 

Energii S.A. (TGE) prowadzonych w dni „x-1”. Zlecenie wysyłane jest na adres e-mail: 
Wykonawcy. W zleceniu podana jest wielkość procentowa transzy oraz rodzaj produktu. 

Potwierdzenie realizacji zlecenia odsyłane jest Zamawiającemu tego samego dnia do godziny 

15:00 na adres e-mail Zamawiającego. 

b. Zamówienie realizowane będzie w oparciu o kurs rozliczeniowy dla produktu BASE_Y-20 lub 
BASE_Q-n-20 (n – oznacza nr kwartału) określony dla tych produktów na stronie internetowej 

(TGE) na dzień „x-1”. 

c. Koszyk zamówień może zawierać dowolny udział transz spośród produktów BASE_Y-20, 
BASE_Q-n-20. 

d. Zamawiający ma prawo do 4 ilości transz w kwartale przy dowolnym udziale transz dla 
produktów BASE_Y-20, BASE_Q-n-20 łącznie 

e. Do 28.12.2019 na rok 2020, Zamawiający ma możliwość zakontraktowania na dany rok do 

100 % deklarowanego wolumenu zużycia energii elektrycznej konwencjonalnej tzw. „czarnej” 
w oparciu o notowane giełdowe indeksy terminowe BASE_Y-20 publikowane na stronie 
internetowej TGE. Pozostałą część deklarowanej energii na rok 2020, wynikającej z różnicy 

pomiędzy wolumenem deklarowanym a wolumenem zakontraktowanym w oparciu o indeksy 
terminowe BASE_Y-20 odbiorca może zakontraktować w indeksie terminowym BASE_Q-n-20 
jednakże zabezpieczając planowany wolumen na każdy kwartał do 28 dnia miesiąca 

poprzedzającego początek danego kwartału.  
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f. W przypadku braku zakontraktowania 100% wolumenu na dany kwartał Wykonawca ma 

prawo do zastosowania dowolnej ceny z kolejnych dni po 28 dniu miesiąca poprzedzającego 
początek danego kwartału sprzedaży, dla produktu BASE_Qn-20. 

14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

- obiekt GSZ-1 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 

- sprzedawca   Energa-Obrót Spółka Akcyjna 

- nr umowy sprzedaży  NR 117/2018 z dnia 28 maja 2018  

- OSD    PGE Dystrybucja S.A. 

- nr umowy dystrybucji OS/14-24/2013 z dnia 31-10-2013 

 - taryfa    A23 

nr PPE    PL_ZEOD_2607000068_20  

    PL_ZEOD_2607000069_22 

-typ licznika    ZMD405CT 44.0459 

 
Szacowane roczne zużycie energii 

  
Szczyt 

przedpołudniowy 
Szczyt 

popołudniowy Reszta doby Razem 
  MWh MWh MWh MWh 
Energia do dalszej 
odsprzedaży 2 303,837 1 343,761 4 980,607 8 628,205 
Energia na potrzeby  
sieciowe i straty sieciowe                                           163,79 94,028 356,287 614,105 

Razem 2 467,627 1 437,789 5 336,894 9 242,31 

Energia dla odbiorcy 
końcowego                                               23,195 13,803 48,865 85,863 

OGÓŁEM 2 490,822 1 451,592 5 385,759 9 328,173 

 
Moc zamówiona 
 

6,0 MW 
    

Energia w usłudze 
dystrybucji 4374,295 2416,128 9664,405 16454,828 

 

15. Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Umowy na dostawę energii elektrycznej są 
rozdzielone. Obecnym dostawcą energii elektrycznej dla wszystkich obiektów jest firma Energa 
Obrót S.A., z którym Zamawiający ma zawartą umowę na sprzedaż energii elektrycznej 

z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2019r. 

16. Układ pomiarowy jest dostosowany do zmiany sprzedawcy. 
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17. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wszczęcie i przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy 

Energii Elektrycznej w imieniu Zamawiającego. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu 
Wykonawcy pełnomocnictwa do:  

a) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

b) reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy. 

18. Zamawiający informuje, że przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

19. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w jego imieniu 
zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD i wykonywania czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia zmiany sprzedawcy u OSD. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wzoru 
pełnomocnictwa powszechnie stosowanego przez Wykonawcę. 

20. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza 

zmianami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

21. Okres rozliczeniowy dla wszystkich PPE jest miesięczny i pokrywa się z miesiącem 
kalendarzowym. 

22. Zamawiający nie posiada żadnych umów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych. 

23. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym dla obiektu opisanego w przedmiocie zamówienia. 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: od  1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem skutecznego 

przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

V.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

V.1.1  nie podlegają wykluczeniu;  

V.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ dotyczące kompetencji lub 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda by wykonawca samodzielnie lub jeden 
z konsorcjantów wykazał, że posiada: 

1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

2.  podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie 
usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce 

dostarczania energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami 
sieci dystrybucyjnej. 
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V.2 Dopuszczalne jest wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, warunki realizacji zamówienia 

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określa  art.23.ust.6 ustawy 
PZP. Zamówienie musi być realizowane przez tego Wykonawcę, który spełnia warunek udziału w 
postępowaniu. 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 

VI.1. OŚWIADCZENIA I DOKUMNETY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ  

VI.1.1.OŚWIADCZENIA WSTĘPNE – JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ) 

VI.1.1.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci 

Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim 

Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”; 

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także 
w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium 

Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.  

VI.1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te wstępnie potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 
wykluczenia; 

VI.1.1.3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów; 

VI.1.1.4 Zamawiający informuję, że w Części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji dopuszcza możliwość 
wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji „α”. W takim przypadku wykonawcy nie musi wypełniać 
żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. 

VI.1.1.5. Wypełniając i składając JEDZ należy mieć na uwadze, iż JEDZ składa się w oryginale w języku 
polskim, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego JEDZ dotyczy i należy 
go wypełnić uwzględniając: 

 - zapisy niniejszej SIWZ , w tym instrukcję dotyczącą sposobu komunikacji w postępowaniu 

- instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ udostępnioną 
    na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 

 - rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające  
    standardowy Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia 
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VI.1.2. ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU 

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22 a ustawy PZP , Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą złożyć zobowiązania 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

zobowiązania należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym; 

VI.2. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

VI.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art.86 ust.5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wypełniony 

i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ. 

VI.3.WŁAŚCIWE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA PODMIOTOWE SKŁADANE NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO 

VI.3.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

2) oświadczenia, że Wykonawca posiada podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A.  - wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ, 

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13,  14 i 21 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 

lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności., 

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 

VI.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w pkt.VI.3., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r.poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.352). 
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Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

VI.6 Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia. 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego 
(ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie 

kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej. 

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ustawy. 

Dodatkowo: 

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art.8 ust.3 

ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ oraz 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć 

w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystej 
folii. 

Niedochowanie należytej staranności poprzez nie podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej ofert. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI: 

VII.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

w odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

VII.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

VII.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

VII.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  
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VII.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP.  

VII.6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.  

VII.7 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania lub nr referencyjnym postępowania.  

VII.8 Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

     Renata Mikołajczak Tel.  41 266 46 80 mikolajczak@mecostrowiec.pl 

     Piotr Sarna   tel. 41 266 46 80 sarna@mecostrowiec.pl 

VII.9 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane w ust. 
VII.8 adresy email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych ( Dz.U. z 2047 r. poz. 1320 i Dz.U. z 2018 r., poz. 1991) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ( Dz.U. z 2016 r. poz 1126 
i Dz.U. z 2018r. poz 1993 )  

VII.6. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. 

VII.7. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, musi wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia 27 sierpnia 2019. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania bez 

ujawniania źródeł zapytania zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

VIII.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia 

wadium w wysokości  82 000. PLN, (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące PLN) przed upływem terminu 
składania ofert. 

VIII.2. Wadium musi obejmować ważnością cały okres związania ofertą, wadium wnosi się pod rygorem 

wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej 
wymienionych form na Beneficjenta: 

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Deutsche Bank o/Ostrowiec Św. nr. 

38 1910 1048 2303 0005 6414 0001 
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b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 
z późniejszymi zmianami). 

VIII.3. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty za ważny, będzie termin 
uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie składania ofert. 

VIII.4 Wadium w formie niepieniężnej (wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach) Wykonawca wnosi 

w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji). Dokument wniesienia wadium w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

VIII.5 Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej obejmuje przekazanie tego dokumentu 
w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj., oryginału dokumentu. Wadium wnosi 

się przed upływem terminu składania ofert.  

VIII.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. VIII.11. 

VIII.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

VIII.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

VIII.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie ust. VIII.6 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

VIII.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę.  

VIII.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
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VIII.12. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy):  

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

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.  

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

IX.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

IX.2. W toku niniejszego postępowania Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedłużenia 
terminu związania ofertą maksymalnie o kolejne 60 dni. 

IX.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium,  
natomiast wyrażenie zgody jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą.  

IX.4 Uprawnienia Wykonawcy do samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą określone są 
w art 85 ust. 2 ustawy. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

X.1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym 
Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami 
własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku polskim.  

X.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  

X.3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych 

do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione,  

X.4 Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą być złożone na drukach formularzy 
załączonych do SIWZ lub przepisanych z zachowaniem pełnego zakresu treści. 

X.5. Poprawki muszą być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych do 

reprezentacji Wykonawcy. 

X.6 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby wszystkie 
oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone.  
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X.7 Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 

X.8 Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

XI.1. Złożenie oferty 

XI.1.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.  

XI.1.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w formacie danych: doc, docx, .pdf, rtf. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 
Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty 

opatrzonej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

XI.1.3 Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w 
art. 6 § 2 ust. 4 niniejszej SIWZ.  

Złożenie oferty wraz z załącznikami na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jego 

złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

XI.1.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

XI.1.5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

XI.1.6  Dokumenty, oświadczenia (formularze, załączniki) wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane podpisem kwalifikowanym przez właściwe osoby ze względu na rodzaj dokumentu 
(odpowiednio wykonawca, członek konsorcjum, podmiot na którego zasoby Wykonawca się powołuje, 
reprezentant banku lub ubezpieczyciel, notariusz itp.). Oświadczenia, w tym sporządzane na podstawie 

wzorów stanowiących formularze do SIWZ powinny być złożone w oryginale.  

XI.1.7 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu  
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XI.1.8 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  

 

 
XI.2. Informacje o sposobie i terminie składania ofert  

XI.2 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
16.09.2019 r. do godz. 10:00  

XI.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

XI.3.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu 
Świętokrzyskim - w dniu 16.09.2019 r. o godzinie 11:00  

XI.3.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

XI.3.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://dzp.uw.edu.pl/zawiadomienia-z-otwarcia-ofert/ informacje z otwarcia ofert, dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

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

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

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

XII.1. Cena podana w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ musi uwzględniać wszystkie 
koszty realizacji przyszłej umowy, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków naliczonych zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w dniu sporządzenia ofert. 

XII.2. Ceny zawarte w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

XII.3 Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

XII.4 Cena wskazana w ofercie nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu złożonych ofert 
w postępowaniu. Wartość faktycznie zakupionej energii może różnić się od zadeklarowanej i zależeć 

będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych 
konsekwencji z tego tytułu. Podane zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wartość zakupu 
energii są wyłącznie wartościami szacunkowymi. 

XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAĆ PRZY 
WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT. 

XIII.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
w kryteriach: 
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a) cena [Cp]          100%  

XIII.2 Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium "cena" zostanie obliczona w następujący 
sposób 

 
    Co 
Cp = -------------- x 100 
    Cb 
 
gdzie:  

 Cp - ilość punktów badanej oferty 
 Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach 
 Cb- cena oferty badanej 

Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę 
zgodnie z przepisami prawa i podana w Formularzu cenowym pkt. 1. Określona w ten sposób cena 
oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

XIII.3 Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.  

XIII.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z najniższą ceną. 

XIII.5 Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie podana 
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr 

miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca 
tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę 

XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

XIV.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy spełniającemu warunki udziału w postępowaniu, 

którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszym SIWZ 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryteria wyboru. 

XIV.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 

a.  wyborze najkorzystniejszej oferty 

b.  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 

c. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

d. unieważnieniu postępowania 

 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XIV.3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone 
w art.92 ust.1 pkt 1 i 5 -7 ustawy na własnej stronie internetowej (www.mec.ostrowiec.pl) oraz w swojej 
siedzibie na tablicy ogłoszeń. 
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XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

XV.1. Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi 

Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. W sytuacji, gdy zaproponowany termin nie będzie 
dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma możliwość wnioskowania o zmianę terminu podpisania 
umowy, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji ostatecznej o jego zmianie. 

XV.2. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

XV.2. Dwukrotne niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym terminie, zostanie 
uznane za uchylenie się od jej podpisania. 

XV.3 Zawiadomienie, o którym mowa w pkt XV.1. może być przekazywane na piśmie, w formie faksu lub 
drogą elektroniczną za potwierdzeniem faktu ich otrzymania. 

XV.4 W przypadku wskazania pełnomocnika do podpisania umowy wymaga się przedłożenia 

pełnomocnictwa nie później niż 2 dni robocze, przed terminem podpisania umowy. 

XV.5. Przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość żądania przedłożenia mu umowy 
regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. WZÓR UMOWY 

XVII.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby umowa została zawarta na warunkach określonych 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.  

XVII.2 Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem do 
umowy klauzuli odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

XVII.3 Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia w przedmiotowej umowie zapisów dotyczących 

zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe. 

XVII.4 Zamawiający nie uwzględni w umowie, z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisów 
dotyczących ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. WARUNKI ZMIANY TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

XVIII.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach: 

a. zmiany stawki podatku VAT, 

b. w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy 
i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby 
zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie 

innych oferentów niż ci, którzy brali udział w postępowaniu lub umożliwiłyby dopuszczenie innej 
oferty niż ta, która pierwotnie została dopuszczona. 
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XVIII.2 Ustala się, iż nie stanowi zmiany Umowy: 

a. zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, 

b. zmiana grupy taryfowej, 

c. zmiana adresu do korespondencji, 

d. zmiana siedziby jednostki organizacyjnej, 

Zaistnienie okoliczności, o których mowa wyżej wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony. 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA. 

XIX.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

XIX.2. Jeżeli Zamawiający dokonał w postępowaniu przetargowym czynności niezgodnej z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych lub zaniechał czynności wymaganej przepisami prawa przysługuje 

odwołanie do Prezesa KIO. 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. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.Odwołujący się ma obowiązek przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. 

XIX.3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

XIX.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.  

XIX.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. XIX.3 i ust. XIX.4 wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

XIX.6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  
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XIX.7. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia.  

XIX.8. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 
(organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).  

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO 

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 (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informujemy, że:  

XX.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 
w Ostrowcu Świętokrzyskim 

XX.2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim jest Grzegorz Cędzikowski kontakt tel. 506 109 333; adres mailowy: 
iod.rodo@mecostrowiec.pl 

XX.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii 
elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby 

dalszej odsprzedaży na rok 2020, nr MEC/ZP/1/2019 

XX.4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”;   

XX.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

XX.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy PZP;   

XX.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

XX.8 Posiada Pani/Pan: 

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

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
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c. 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;   

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

XX.9 Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

XXI. WYJAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załącznik nr 1 Formularz oferty. 

Załącznik nr 2 JEDZ 

Załącznik nr 3  Oświadczenie dotyczące GUD 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

Załącznik nr 5 Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Załącznik nr 6 Wzór umowy 

Załącznik 7   oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  

                                 przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rodo 

Załącznik 8   Dobowo-godzinowe profile energii czynnej [MWh] za I półrocze 2019 

 


