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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający: 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,   

Adres poczty elektronicznej:  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  

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu adres  

https://epuap.gov.pl/ nazwa adresata Miejska Energetyka Cieplna skrzynka ePUAP: 

/MECOstr/mecostr  oraz poczty elektronicznej mec@mecostrowiec.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji znajdują się 

w VII rozdziale. 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenia zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej : 

http://www.mecostrowiec.pl/category/przetargi/ 

 

1. Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców 

ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ. Specyfikację Warunków Zamówienia opracowano na podstawie Ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwana dalej ustawą PZP) oraz jej aktów 

wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy 

ustawy. 

2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji 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, brak podziału zamówienia na części 

nie ogranicza dostępu żadnemu wykonawcy, a efekt skali pozwala uzyskać korzystne ceny. 

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129), zwaną dalej „ustawą PZP”, 

w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowanie art. 139 ustawy PZP. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

III.1. Przedmiotem zamówienia jest:  

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

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA POTRZEBY DALSZEJ ODSPRZEDAŻY NA ROK 2022 - 

2023.  
 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w: 

- ustawie Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 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 

2022 do 31 grudnia 2023 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. 

zmienioną decyzją nr DEE/406/189/W/OKA/2020/PS wydaną decyzją OKA.4111.65.2019.PS z dnia 

30 stycznia 2020 

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

zmienioną decyzją nr OEE/11306/189/W/OKA/2020/PS wydaną decyzją OKA.4111.65.2019.PS 

z dnia 30 stycznia 2020 

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 
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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. 

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 5 685 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-22/23/ lub 

BASE_Q-n-22/23/ (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-22/23/, 

BASE_Q-n-22/23/. 

d. Zamawiający ma prawo do 4 ilości transz w kwartale przy dowolnym udziale transz dla produktów 

BASE_Y-22/23/, BASE_Q-n-22/23/ łącznie 

e. Do 28.12.2021 na rok 2022, 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-22 publikowane na stronie internetowej TGE. 

Pozostałą część deklarowanej energii na rok 2022, wynikającej z różnicy pomiędzy wolumenem 
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deklarowanym a wolumenem zakontraktowanym w oparciu o indeksy terminowe BASE_Y-22 

odbiorca może zakontraktować w indeksie terminowym BASE_Q-n-22 jednakże zabezpieczając 

planowany wolumen na każdy kwartał do 28 dnia miesiąca poprzedzającego początek danego 

kwartału. Analogicznie dla roku 2023. 

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-22/23/. 

14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

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

- sprzedawca   Energa-Obrót Spółka Akcyjna 

- nr umowy sprzedaży  NR 223/2019 z dnia 8 października  2019  

- 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 

 

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 2021 r. 

Szacowane roczne zużycie energii 

  
Szczyt 

przedpołudniowy 
Szczyt 

popołudniowy Reszta doby Razem 
  MWh MWh MWh MWh 

Energia do dalszej odsprzedaży 1 400 700 3 000 5 100 
Energia na potrzeby  sieciowe i 
straty sieciowe                                           140 75 300 515 

Razem 1 540 775 3 300 5 615 

Energia dla odbiorcy końcowego                                               20 10 40 70 

OGÓŁEM 1 560 785 3 340 5 685 

 
Moc zamówiona 
 

7,0 MW 
 

Energia w usłudze dystrybucji 4 200 2 300 9 600 16 100 
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16. Układ pomiarowy jest dostosowany do zmiany sprzedawcy. 

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  1.01.2022 r. do 31.12.2023 r. z zastrzeżeniem skutecznego 

przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. 

V. PODWYKONAWSTWO 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechanie jak 

za swoje własne. 

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
VI.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone 

warunki udziału w postępowaniu:  

 

VI.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

VI.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów; 

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. 

VI.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda by Wykonawca samodzielnie lub 

jeden z konsorcjantów wykazał, że posiada: aktualne, opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 3.000.000,00 

złotych, 

VI.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

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

okresie, wykonywał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  wykonuje  dostawę energii 

elektrycznej w rozmiarze co najmniej 5 000 MWh w skali roku. W celu potwierdzenia spełnienia ww. 

warunku Wykonawca musi przedstawić potwierdzony wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 

dla co najmniej 5 Odbiorców,  oraz załączy dowody potwierdzające, że wykazane usługi  zostały 

wykonane w sposób należyty, oraz terminowo. Zrealizowane Zamówienia należy wykazać według 

załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

VI.2  W przypadku oferty składanej wspólnie przez wykonawców oraz w przypadku polegania 

na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika 

z odrębnych przepisów spełnia każdy z wykonawców samodzielnie. 

VI.3 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

VII.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ustawy Pzp, tzn: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c)  o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 

299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 1; 

3)  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
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lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

VII.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp  

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

VII.3.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 li 6 ub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki wskazane w art. 110 ust.2 Pzp . Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę 

czynności, o których mowa w art.110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę 

czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę. 

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

VIII1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego 

rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Oświadczenie to stanowi 

dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 

środki dowodowe.  

VIII.2 Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia oraz edytowalną wersję formularza JEDZ 

można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-

regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument zamówienia. Zamawiający zaleca 

wypełnienie za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu 

przygotowany przez Zamawiającego jednolity europejski dokument zamówienia w formacie *.xml, 

stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz 
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postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza 

ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:  

1) w Części II Sekcji D (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca 

nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo 

jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to 

wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych , zawierających informacje 

wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;  

2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów 

kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;  

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną  

VIII.3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca na wezwanie 

Zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:  

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;  

2)  odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji;  

3)  Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 

108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 

Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.  

4)  Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

jej złożeniem.  

5)  koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

6)  podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie 

usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce 
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dostarczania energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci 

dystrybucyjnej 

VIII.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

1) zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 

-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa 

powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

2)  zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4, składa informację z odpowiedniego 

rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

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

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego 

informacje o jego beneficjentach rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów 

rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.  

VIII. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

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

złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 

lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące 

terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.  

VIII.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane 

umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym 

jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
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które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność;  

VIII. 7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  

VIII.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność.  

IX. POLEGANIE NA ZAOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

IX.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków prawnych.  

IX.2 Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których 

mowa w ust.1  

1) 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 lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający tą okoliczność;  

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy.  

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

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  
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5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 

zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert 

nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

IX.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w ust. 2, 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, a także w celu 

wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie 

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:  

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ;  

2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych 

podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na 

zdolności innych podmiotów).  

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

X.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 

załączone do oferty w postaci elektronicznej.  

X.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  

X.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, 

w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

X.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

X.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.  
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X.6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy 

lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

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

XI.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim. 

XI.2. Informacje ogólne  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:  

a. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl  

b. dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/  

c.  poczty elektronicznej: mec@mecostrowiec.pl  

z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) mogą zostać 

przekazane wyłącznie za pomocą ePUAPu.  

2)  Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami osoby wskazane poniżej:  

Renata Mikołajczak Tel.  41 266 46 80l mail mec@mecostrowiec.pl 

Piotr Sarna   tel. 41 266 46 80 mail mec@mecostrowiec.pl 

3) 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.  

4)  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz 

w Regulaminie ePUAP.  

5)  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB.  

6)  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.  

7)  Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest 

na liście wszystkich postępowań na miniPortalu  

8)  Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  
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XI.3. Sposób komunikowania się zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:  

a. za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal. We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

b.  za pomocą poczty elektronicznej – mec@mecostrowiec.pl 

2) Wykonawca może składać dokumenty i oświadczenia w następujących formatach danych: 

.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx lub inne zgodne z katalogiem formatów wskazanych w załączniku 

nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).  

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

XII.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

XII.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

XII.3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym 

mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ;  

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia, o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);  

3) wyceniony formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;  

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy).  

XII.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami.  

XII.5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci 

elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, 

poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.  
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XII.6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym).  

XII.7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.  

XII.8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Następnie taki folder powinien zostać skompresowany do formatu .zip (bez 

nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 

szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

XII.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak 

składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to 

poświadczenia notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprze 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

XII.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

XII.11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 

2415).  
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XIII. WADIUM 

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

wniesienia wadium w wysokości  60 000. PLN, (słownie: sześćdziesiąt tysięcy PLN) przed upływem 

terminu składania ofert. 

XIII.2. Wadium musi obejmować ważnością cały okres związania ofertą, 

XIII.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust 7 ustawy 

Pzp: 

XIII.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego Santander Bank Polska numer rachunku 38 1910 1048 2303 0005 6414 0001. 

W tytule przelewu należy podać numer i nazwę postępowania. 

XIII.5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub 

poręczeniu musi być Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski, 

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

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,  

3) kwotę gwarancji/poręczenia,  

4) termin ważności gwarancji/poręczenia,  

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze 

pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  

XIII.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot 

wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp  

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

XIV.1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

XIV.2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

XIV.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

XIV.4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług.  
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XIV.5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty 

polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

XIV.6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.  

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

XV.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

XV.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, 

zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni  

XV.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą  

XV.4 W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

XVI. SPOSÓB I ERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

XVI.1. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi w 

rozdziale XII SWZ.  

XVI.2.. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.09.2021 r. do godziny 10:00 dokonując przesłania 

zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu.  

XVI.3. O terminie złożenia oferty decyduje data oraz dokładny czas przekazania na ePUAP.  

XVI.4. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.  

XVI.5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert.  
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XVI.6. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert.  

XVI.7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09.2021 r. o godzinie 11:00.  

XVI.8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.  

XVI.9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

XVI.10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

XVI.11. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii.  

XVI.12. Zamawiający poinformuje o ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT. 

XVII.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert:  

1) Cena – waga kryterium 100%;  

XVII.2. Zasady oceny ofert:  

1) Kryterium 1 - Cena  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza (wartość punktowa obliczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), według wzoru:  

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 100 pkt 

XVII.3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.  

XVII.4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  
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XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

XIX.1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.  

XIX.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie.  

XIX.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.  

XIX.4. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistniałe okoliczności powodujące zmianę 

umowy.  

XIX.5. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej 

umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy 

będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja, 

co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy.  

XIX.6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej.  

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

XX.1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu 

i terminie zawarcia umowy.  

XX.2. Wykonawca przed zawarciem umowy:  

1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,  

2) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której zostanie określony pełnomocnik 

uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych 

z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin 

realizacji zamówienia.  

3) Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane 

przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie 

skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.  



 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.  

                      w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2022 rok 
 

MEC/ZP/1/2020  Strona 23 z 25 

4)  W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 

Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców, w której m.in. 

zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania 

dokumentów związanych z płatnościami.  

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY. 

XXI.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 

w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp.  

XXI.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp. oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

XXI.3. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy;  

XXI.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

XXI.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej.  

XXI.6. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 15dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).  

XXI.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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  

XXI.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  
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XXI.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  

XXI.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.  

XXI.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.  

XXI.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

XXII.1 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, 

zwanej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 

poz. 1000) informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana 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 

2) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”, a w szczególności: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;  

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy;  

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze;  

d) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego interesie publicznym;  

3) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).  
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4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 

instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.  

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 
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;  

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;  

6) Nie posiada Pani/Pan prawa do:  
a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;  
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

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

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

8)  Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do 

państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w 

rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.  

10) Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można 

wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).  

XXIII. WYJAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
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  Wykaz dostaw 
Załącznik nr 7  Wzór umowy 
Załącznik nr 8  Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  
                                 przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rodo 
Załącznik 9  Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
 


