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ZATWIERDZIŁ:

Karol Misiak
Wójt Gminy

Brąszewice, Listopad 2021 r.

Rozdział 1
Informacja ogólna
Gmina Brąszewice z siedzibą w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice
NIP 827-21-42-184; REGON 730934418.
tel. 043 821 17 78, fax. 043 821 18 73;
Adres poczty elektronicznej: ug_braszewice@wp.pl;
Strona internetowa, na której jest prowadzone postępowanie i na której będzie dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://braszewice.bip.net.pl/

Rozdział 2
Tryb udzielenia zamówienia
1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.) oraz aktów wykonawczych do
niej, o wartości mniejszej od progów unijnych.

2.

Ilekroć w niniejszej SWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia,
należy to rozumieć jako ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z poźń zm.).

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.

Rozdział 3
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z
4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Brąszewicach,
ul. Sieradzka 98 , 98-277 Brąszewice
2. Inspektorem ochrony danych osobowych / jest Pani Edyta Gęślak, kontakt: Urząd Gminy w
Brąszewicach, e-mail iod@braszewice.pl, tel. 43 821 17 78
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i
udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji
danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
6. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na
podstawie art. 18 oraz art. 74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
(szczególna kategoria danych).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały
okres obowiązywania umowy.
8. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 PZP, żądać od
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osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP
wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz
jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w
których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP
wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
9.

Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym również profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.
13. Jednocześnie

Zamawiający przypomina o ciążącym

na Pani/Panu obowiązku

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że
ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Rozdział 4
Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik zamówień CPV
09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – elektryczność
65300000-6 – przesył energii elektrycznej
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1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej,
obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby
Gminy Brąszewice i jej jednostek organizacyjnych do obiektów zamawiającego oraz
jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 2 a i 2b do SWZ, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2. Zamawiający aktualnie związany jest umową kompleksową z PGE Obrót S.A.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów zawarte zostały w zał. nr 6 do SWZ.
4. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie zgłoszenia wskazanemu Operatorowi
Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą Kompleksowej Umowy
dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne
pełnomocnictwo.
5. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do
31.12.2022r – około 477097 kWh
Powyższa wartość jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia, co nie
odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie
trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony
wykonawcy. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianej energii
elektrycznej. Operatorem systemu dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A.
6. Zamawiający upoważni wykonawcę do uzyskania z OSD poświadczenia i możliwości
świadczenia usług dystrybucyjnych dla każdego ppe.
7. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na
warunkach określonych: - w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz.716 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w
szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2008
r. Nr 93, poz.623 z późn. zm.), - Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej
właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), - Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach
prawnych. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej
ustawy i Polskimi Normami.
8. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
9. Wykonawca musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie
Zamawiającego.
10. Realizacja wyżej wymienionych zadań oparta będzie na warunkach określonych w SWZ
oraz podpisanych umowach. Z każdą z wyżej wymienionych jednostek Wykonawca
rozliczał się będzie oddzielnie za wykonanie świadczenia będącego przedmiotem umowy.
Informacja na temat obecnie obowiązujących Umów oraz okresów ich wypowiedzenia
zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
11. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych ponieważ przedmiotem zamówienia jest kompleksowa
dostawa energii elektrycznej. Zakup energii na potrzeby wszystkich obiektów umożliwi
uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych. Podział zamówienia na kilka niewielkich
części spowodowałby wzrost cen. Brak podziału nie powoduje
zakłócenia
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konkurencyjności. Zamawiający w SWZ postawił warunki udziału w postępowaniu na
takim poziomie, aby mali oraz średni przedsiębiorcy nie mieli problemu z ich spełnieniem.
12. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
Podwykonawców.
14. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp. Przedmiotem zamówienia są dostawy.
15. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
16. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy Pzp.
17. Zamawiający nie wymaga przed złożeniem oferty przeprowadzenia przez Wykonawcę
wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
18. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
w walutach obcych.
19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
21. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

Rozdział 5
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin

wykonania

przedmiotu

zamówienia

12

miesięcy,

począwszy od

dnia

1 stycznia 2022 r.

Rozdział 6
Informacja 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) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej ug_braszewice@wp.pl oraz
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
6

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4) 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).
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB. 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.
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. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za
miniPortalu lub na adres e-mail*: ug_braszewice@wp.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego
postępowania), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ.

Rozdział 7
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Agnieszka Drzazga – w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych nr
tel. 43 821 17 78 e-mail. ug_braszewice@wp.pl
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Rozdział 8
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku określonego w art.
112 ust. 2 PZP dotyczącego:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) Wykonawca ma zawarta umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie
będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualna koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem
sieci dystrybucyjnej).
2) W odniesieniu do warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizują dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane . W
takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni
wykonawcy.

Rozdział 9
Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108
ust. 1 PZP, wykonawcę:
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 KK,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
25.6.2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.
769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 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;
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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 16.2.2007 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 PZP, 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 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art.
109 ust. 1 PZP
3.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia
zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych
wykonawców.

Rozdział 10
Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) zawartej umowy lub oświadczenia o zawartej umowie z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku
Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się
miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących
właścicielem sieci dystrybucyjnej).
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c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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;
2. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych
środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ,
w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70
PZP. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział 11
Wymagania dotyczące wadium
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1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.11.2021 godz.
10:00

i

utrzymuje

nieprzerwanie

do

dnia

upływu

terminu

związania

ofertą,

z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego: 18 9256 0004 1300 3766 2000 0050

z adnotacją: „Wadium

na

Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek
organizacyjnych W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za
wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3
pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
6. Z

treści

gwarancji

(poręczenia)

musi

jednoznacznie

wynikać

nieodwoływalne

i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta
(poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania
gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

Rozdział 12
Termin związania ofertą
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1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (od upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca związany jest ofertą do dnia 17 grudnia 2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
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.
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.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W
przypadku braku zgody zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.

Rozdział 13
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w ogólnie dostępnych
formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do
przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr
1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje
wymagane we wzorze.
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2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, na
w

zakresie

wskazanym

potwierdzający

brak

przez

podstaw

zamawiającego.
wykluczenia,

Oświadczenie

spełnianie

stanowi

warunków

dowód

udziału

w

postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Załącznik nr 2 do SWZ
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w ust. 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w
ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem

nieważności, w formie elektronicznej (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym )

Rozdział 14
Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta powinna być podpisana przez osobę
upoważnioną/osoby upoważnione* do reprezentowania wykonawcy.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru),
wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1
PZP, przekazuje się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
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5. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 PZP, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.
Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na
dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty
należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
7. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
9. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
10. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z
przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia
będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez
wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP.
12. Termin

składania

ofert

upływa

w

dniu

18.11.2021.

o

godz.

10.00.

Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
13. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 PZP.
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14. 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.

15. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu
16. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty
po upływie terminu składania ofert.

Rozdział 15
Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu
18.11.2021 r. godz. 10.30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie
ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym
przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
4. 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.
5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, który powoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.
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6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarci ofert na stronie internetowej
www.braszewice.bip.net.pl.

Rozdział 16
Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w
zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku – Cj.
Ewentualne rabaty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto.

2.

Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:
C = Cj x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy + podatek VAT
(stawka VAT obowiązująca w dniu składania oferty.)
Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję
Przetargową cena łączna.

Rozdział 17
Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert Przy
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował najwyższą wartością
wskaźnika W obliczonego wg wzoru:
2.
W=C
gdzie:
W

- suma ocen za poszczególne kryteria

C

- ocena za kryterium „CENY BRUTTO”

2. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa.
3. Złożone Oferty ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:

1)

CENA BRUTTO [C]

- 100 %
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Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt. kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio
mniej wg nw. wzorów:
Kryterium: CENY LUB BRUTTO [C]
C = Cmin / Cof x 100 x100 %
Gdzie :
Cmin - najniższa cena lub koszt brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cof

- cena lub koszt brutto oferty ocenianej

Wynik oceny Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku według powszechnie
stosowanych zasad.

ROZDZIAŁ 18
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści umowy
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym
w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
5. Umowa na wykonanie zadania publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni
wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
7. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
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8. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące
określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o
tych zmianach,
2) zmiany ilości punktów poboru energii w przypadku wybudowanych , oddanych do użytku
nowych obiektów w 2022 r. i 2023 r, a nie wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ lub
też zlikwidowanych, tj. na wniosek Zamawiającego możliwe jest rozszerzenie dostawy
energii elektrycznej w przypadku dodawania nowych punktów poboru, zmiana nie może
przekroczyć 20 % wartości zamówienia podstawowego i będzie następowała na podstawie
aneksu do Umowy. Dodawane punkty poboru powinny być rozliczane w grupach
taryfowych, które zostały wycenione w Formularz cenowym.
3) zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych
zmianach,
4) zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i
stawek za świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora
Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
5) zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty
zamawiającego zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy
pozaszczytowej/nocnej

byłoby

nieekonomiczne,

lub

też

zastosowanie

strefy

pozaszczytowej/nocnej stałoby się bardziej ekonomiczne,
6) Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/umowną do obiektów w ramach
określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych,
7) Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia.
8) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
9) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej
umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne

z
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dyspozycją art.455 ustawy), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody
Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych,
a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz
zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty.
10)

Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej,

określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia,
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Rozdział 19
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Rozdział 20
Informację o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia i publicznego
1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
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4. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przekaże zamawiającemu informacje
niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które
będą reprezentować wykonawcę przy podpisaniu umowy).

Rozdział 21
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.
2. 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;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie
wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego
odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 1).
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5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie –
sądu zamówień publicznych.

Rozdział 22
Załączniki do SWZ
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ:
Nr 1 - formularz oferty
Nr 1 zał. do oferty
Nr 2a i 2b - wykaz obiektów pozostałych
Nr 3ai 3b - wykaz obiektów oświetlenie uliczne
Nr 4 - wzór oświadczenia z art. 125 u 2
Nr 5 – istotne postanowienia umowy
Nr 6 grupa kapitałowa
Nr 6 - Identyfikator postępowania
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