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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA 

1. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:  Gmina Panki 

2. ADRES ZAMAWIAJACEGO: ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki 

NIP: 5742054525, REGON: 151398356 

3. NUMER TELEFONU:  34 317 90 35, FAX: 34 317 90 62 

4. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:  zamowienia@panki.pl 

5. ADRES STRONY INTERNETOWEJ:   https://www.panki.pl/pl/ 

6. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA: /ej631a8kyr/skrytka 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY  

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMOWIENIA 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający udostępni zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia na stronie prowadzonego 

postępowania Zamawiającego: http://www.bip.panki.pl 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji treści 

złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

IV. OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności 

publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych w 2022 roku. 

2. Szacunkowa sumaryczna ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie od 01.12.2022 r. 

– 31.12.2022 r. dla wszystkich punktów poboru określonych w załączniku nr 1 wynosi ok. 14 

[MWh] w taryfach C12b, C11, C21, G11. 

3. Obecnie Zamawiający dla punktów pobory wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ objęty 

jest umowami rezerwowymi w TAURON S.A. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy w wersji elektronicznej, edytowalnej dane dotyczące 

odbiorców i punktów poboru oraz dokumenty niezbędne dla Wykonawcy w trakcie 

procedury zmiany sprzedawcy. 

5. Operator Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPE jest Tauron Dystrybucja S.A. PPE 

posiadają umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte na czas 

nieoznaczony. 

6. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

09310000-5 – Elektryczność 

09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

7. Źródła finansowania zamówienia 

mailto:zamowienia@panki.pl
https://www.panki.pl/pl/
http://www.bip.panki.pl/
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Zamawiający informuje, że zamówienie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Panki. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: od 01.12.2022r. do 31.12.2022r. 

2. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia 

wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 

31.12.2022r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie 

której Zamawiający dotychczas kupował energię elektryczną oraz po skutecznym 

przeprowadzeniu procesu zmiany dostawcy w OSD i wejściu w życie umowy zawartej  

z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu. 

VI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 I W ART. 109 UST. 1 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO. 

1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 

z późn, zm.), 

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

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

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) lub  

w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463 z późn. zm.), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), 

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

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

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

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

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. 

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
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komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

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; 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 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; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania przepis art. 108 ust. 2 ustawy. 

3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy 

Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:  

3.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). 

4. W przypadku, o którym mowa powyżej, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli 

wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.)  

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 

5.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 

765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku  

z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE 

L 134 z 20.05.2006, str. 1 z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 

17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 

podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających (Dz. U. L 78 z 17.03.2014, s. 6 z późn. zm.) albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
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rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

5.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 

będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

5.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 

2 i 5 ustawy lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił 

łącznie następujące przesłanki: 

7.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

7.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

7.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności  

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 
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VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do 

przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

Warunki udziału mogą dotyczyć: 

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w niniejszym postępowaniu 

zamawiający nie określa tego warunku; 

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – w niniejszym postępowaniu zamawiający określa 

ten warunek w następujący sposób: 

a) w niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy 

posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

UWAGA: dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej  

i zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się  

o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są 

wymagane. 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie 

określa tego warunku; 

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie 

określa tego warunku. 

IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w rozdziale 

VII, VIII SWZ. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu sporządzonym zgodnie  

z Załącznikiem nr 3 do niniejszej SWZ. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 2 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak 

podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 

jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

a) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 
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X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Informacje ogólne: 

1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym  

a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres ePUAP: Zamawiającego Gminy Panki: 

/ej631a8kyr/skrytka) oraz poczty elektronicznej: zamowienia@panki.pl 

1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

1.3. 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 systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 

do komunikacji” wynosi 150 MB. 

1.5. 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. 

1.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

2. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 

2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym  

a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania). 

2.2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: zamowienia@panki.pl. 

2.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na 

wskazany w pkt 2.2 adres email. Maksymalny rozmiar wiadomości (wraz  

z załącznikami) przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 MB. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny 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 r. 

poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

mailto:zamowienia@panki.pl
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oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2415). 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH 

W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY 

1. Informacje ogólne: 

1.1. W przypadku niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy art. 66 ust. 1 

pkt 1-4 oraz 6-7, art. 66 i art. 69 ustawy, natomiast w przypadku naruszenia 

bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 65 ust. 1 

pkt 5 ustawy, w szczególności w odniesieniu do oferty, podmiotowego środka 

dowodowego lub przedmiotowego środka dowodowego, można je przekazać za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca. 

1.2. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od wymagania użycia środków 

komunikacji elektronicznej, z uwagi na wystąpienie okoliczności, o której mowa w art. 

65 ust. 1 pkt 5 ustawy, oferty składa się, pod rygorem nieważności, w postaci 

papierowej. Wymaga się wówczas, by oferta była dostarczona do siedziby 

zamawiającego w Urzędzie Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, I piętro – sala 

100 Sekretariat, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerem sprawy – 

ZBI.271.19.2022, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku wykonawcy oraz jego 

siedzibie/adresie oraz oznaczona: „Oferta na: zakup energii elektrycznej dla obiektów 

użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych w 2022 

roku”. 

1.3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie składanej w postaci papierowej 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), co 

do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie 

widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie 

wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. 

Zasady dotyczące oznaczenia dokumentów składanych w formie pisemnej 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy stosować również do innych 

dokumentów przekazywanych zamawiającemu. 

1.4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 

ust. 5 ustawy. 

1.5. Zmiany dotyczące treści oferty składanej w formie pisemnej powinny być 

przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo 

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem 

ZMIANA OFERTY w postępowaniu nr  ZBI.271.19.2022. W pierwszej kolejności będzie 

otwierana zmiana do oferty następnie oferta zmieniana. 

1.6. Oświadczenie o wycofaniu oferty składanej w formie pisemnej powinno być opakowane 

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywane to oświadczenie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE OFERTY w 

postępowaniu ZBI.271.19.2022. Wniosek o wycofanie oferty musi być podpisany przez 

osobę uprawnioną na podstawie dokumentu rejestrowego podmiotu, którego adres 
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znajduje się na zewnętrznym opakowaniu oferty lub osobę posiadającą pisemne 

upoważnienie od osoby uprawnionej do wycofania oferty. 

1.7. Zamawiający na wniosek wykonawcy zwraca ofertę wycofaną niezwłocznie po 

rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, przy czym oferta 

wycofana nie jest otwierana, a zwrot dokonywany jest na adres umieszczony na 

zewnętrznym opakowaniu oferty. 

2. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

2.1. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od wymagania użycia środków 

komunikacji elektronicznej, z uwagi na wystąpienie okoliczności, o której mowa w art. 

65 ust. 1 pkt. 5 ustawy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo 

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub elektronicznie za pomocą poczty 

elektronicznej, email: zamowienia@panki.pl. 

2.2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt. 2.1 adres e-mail. Maksymalny rozmiar wiadomości 

(wraz z załącznikami) przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 

MB. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny  

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 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. 

XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: 

1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: – Anna Malec, telefon: +48 34 317 90 

35 wew. 35 email: gospodarka.komunalna@panki.pl 

2) w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia publicznego – Monika 

Kowalczyk, telefon: 34 317 90 35 wew. 46, e mail: m.kowalczyk@panki.pl. 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu składania ofert, tj. do 

29.11.2022r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 

upływa termin składania ofert. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z wyłączeniem sytuacji, 

o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 5 ustawy. Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych musi być zgodny 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 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy  

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

mailto:zamowienia@panki.pl
mailto:gospodarka.komunalna@panki.pl
mailto:m.kowalczyk@panki.pl
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innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2415). 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

4. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 

wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: 

1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Do oferty 

należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania 

przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie 

osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza 

to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, 

ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie 

wskazanym Rozdziale VII i VIII SWZ, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące 

odpowiednio: 

a) wykonawcy; 

b) każdego ze wspólników – w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, 

spółka cywilna);  

c) podmiotów udostępniających zasoby, na które powołuje się wykonawca  

w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w Rozdziale VIII, ust. 1, pkt 1.2. SWZ oraz o niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania, o których mowa w Rozdziale VII SWZ; 

3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się 

powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w punktach Rozdziale VIII, ust. 1, pkt 1.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp 

wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe 

środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy 

Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 4 do 

SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi 

określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). W przypadku 

składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy 

muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty 

należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

5) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 

cywilna), stanowiące załącznik nr 5 do SWZ. 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 

.odt, .doc., .docx, .pdf. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31.10.2022r. 

do godz. 10:30. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. UWAGA: Zamawiający po zmianie 

oferty, nie ma możliwości odszyfrowania oferty pierwotnej, prosimy o dopilnowanie, aby 

zmiana zawierała wszystkie niezbędne załączniki, które znajdowały się w ofercie pierwotnej. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31.10.2022r., o godzinie 11:30. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 5 

ustawy. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający 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. 

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową podaną przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTOWYM 

(załącznik nr 2 do SWZ) i musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu realizacji zamówienia. 

2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty, a także wszystkie potencjalne ryzyka 

ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. 

4. Wszystkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych (zł). 

5. Cena jednostkowa za energię elektryczną czynną całodobową musi być podana  

z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Jeżeli wykonawca poda cenę jednostkową  

z dokładnością mniejszą (np. do czterech miejsc po przecinku), zamawiający wówczas uzna, 

że brakującą (piątą) cyfrą po przecinku jest cyfra „0” (słownie: zero). 

6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. 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 2022 r. poz. 931 z późn. 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. 

8. W ofercie, o której mowa w ust. 7 powyżej, 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. 

9. W przypadku, gdy ofertę składa podmiot zagraniczny, należy uwzględnić cenę z 0% stawką 

podatku VAT. Obowiązek podatkowy w tej sytuacji będzie spoczywał na zamawiającym.  

W związku z tym, przy porównywaniu ofert, zamawiający doliczy do ceny ofertowej 

podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT. 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 



 
13 

2. Kryteria oceny ofert: 

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%) 

1. Cena 100% 

3. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 

Cena - 100% 

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: 

Cena =  
Cena najniższej ze wszystkich ofert x 100 okt x 100 %

Cena oferty badanej
 

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. (1% = 1 pkt.) w zakresie kryterium ceny. 

4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium. Ocena 

łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. 

5. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu 

oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ramach 

ustalonych kryteriów. 

6. Waga kryterium ceny, przekraczająca 60% została określona w oparciu o art. 246 ust. 2 

ustawy Pzp, a przedmiot zamówienia stanowi energia elektryczna i tym samym jest to 

zamówienie o określonych parametrach jakościowych, zaś sam przedmiot zamówienia jest 

powszechnie dostępny. Natomiast standardy jakościowe, związane zarówno z produkcją jak i 

dostawą energii, są regulowane powszechnie obowiązującymi przepisami, co pozwala 

stwierdzić, iż w tym przypadku spełniona jest przesłanka, o jakiej mówi art. 246 ust. 2 

ustawy Pzp. Zatem zastosowanie kryterium ceny jako jedynego przy dostawie energii 

elektrycznej nie wiąże się z ryzykiem pojawienia się dodatkowych kosztów w trakcie 

realizacji zamówienia, co uprawnia do stwierdzenia, iż jest to świadczenie, które może być 

nabywane przy kryterium ceny określonym na poziomie 100%. 

7. Dostawa energii elektrycznej jest świadczeniem, którego standardy jakościowe są 

regulowane m.in. przepisami takimi jak Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 

2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z poźn. zm.) (dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie to 

określa m.in. sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną, warunki świadczenia usług 

przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji 

sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych. 

Rozporządzenie reguluje także kwestie dotyczące parametrów jakościowych energii 

elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. § 38 tego rozporządzenia 

określa m.in., parametry jakościowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonującej 

bez zakłóceń, które winny być zawarte w ściśle określonych przedziałach wskazanych w 

rozporządzeniu. 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione 

wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
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3. Zamawiający poinformuje wykonawcę o osobie wyznaczonej do kontaktu w sprawie zawarcia 

umowy. 

4. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) przekazania informacji o osobach, które w imieniu wykonawcy będą zawierać umowę; 

2) przekazanie pełnomocnictwa do podpisania, jeśli umocowanie do tej czynności nie 

wynika z dokumentu rejestrowego lub pełnomocnictw złożonych w trakcie 

postępowania; 

3) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, jeżeli było ono 

wymagane. 

5. O dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego 

wykonawcę. 

XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zawiera 

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W treści umowy podano 

wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany 

postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z wykonawcą wprowadzenie do 

treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych 

zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla zamawiającego. 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy 

Pzp oraz poniższych Rozporządzeniach: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania 

przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2453); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych 

kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania 

wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437). 

XXII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2) Uzasadnienie niedokonania podziału: Zamawiający nie podzielił zamówienia na części 

z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz fakt, iż realizacja jego 

poszczególnych części przez różnych Wykonawców nie byłaby racjonalna z punktu 

widzenia interesu finansów zamawiającego, ponieważ mogłaby powodować powstanie 

nadmiernych kosztów wykonania zamówienia. Zamawiający postanowił kontynuować 

ujednolicenie stawek za energię elektryczną, w celu łatwiejszego i efektywniejszego 

zarządzania wydatkami na ten cel. 

2. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria 

lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 

części: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek 

wniesienia wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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4. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je 

przewiduje: 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

5. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 

zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy. 

8. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu 

wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów 

Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia dokumentów przed złożeniem 

oferty. 

9. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

10. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy, jeżeli zamawiający 

przewiduje odwróconą kolejność oceny 

Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert. 

11. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli zamawiający 

przewiduje aukcję elektroniczną 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

12. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

13. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,  

o których mowa w art. 95 ustawy 

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

14. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy, 

jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 

Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy. 

15. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje takie 

wymagania 

Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 
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16. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z wyłączeniem 

kluczowej części zamówienia, tj. wykonania dostawy energii. Zamawiający wyraża zgodę na 

powierzenie podwykonawcom części zamówienia polegających na wykonaniu administracyjnych 

czynności związanych z realizacją zamówienia lub rozliczeń. Wykonawca jest w takim wypadku 

zobowiązany wskazać w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SWZ) części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już 

znane. Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, a także art. 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy, i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

17. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy 

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani 

możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

XX. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: 

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych 

jednostek organizacyjnych w 2022 r. prowadzonym w trybie podstawowym; 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści 

złożonych ofert na 

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych 

jednostek organizacyjnych w 2022r. 

1) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej 

„ustawa Pzp”; 

2) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

3) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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; 

4) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5) Wykonawca posiada: 

⎯ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 
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⎯ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

⎯ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

⎯ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

RODO; 

6) Wykonawcy nie przysługuje: 

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

osobowych; 

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

⎯ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie  Zamówień 

Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są 

wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

 

Załącznik do SWZ 

1. Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru PPE, 

2. Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY, 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, 

4. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo 

zamówień publicznych 

6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

7. Identyfikator postępowania na mini portalu. 
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