Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów ARR
„AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie”
Oznaczenie sprawy: ARR/01/ZP/2021

Nowa Ruda, dnia 15.07.2021 r.
Oznaczenie sprawy: ARR/01/ZP/2021

Specyfikacja warunków zamówienia
(Oznaczona dalej jako SWZ)

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia
nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dalej p.z.p., na dostawę pn.

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów ARR „AGROREG” S.A.
z siedzibą w Nowej Rudzie"
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem strony dostępnej pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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I. NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
NIP: 885-00-03-029 REGON: 890514362 Telefon: (+48) 74 872 50 25
Adres strony internetowej: https://www.agroreg.com.pl
Adres poczty elektronicznej: arr@agroreg.com.pl

II. OCHRONA 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO")
informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG”
S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, tel.: 74 872 50 25, e-mail:
arr@agroreg.com.pl;
2) 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 przetargu podstawowego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. 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;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania

str. 3

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów ARR
„AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie”
Oznaczenie sprawy: ARR/01/ZP/2021

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10) wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
(załącznik nr 1 do SWZ);

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1

p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ".
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia

negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa
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w art. 3 ustawy p.z.p.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
8. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy, opisie
przedmiotu zamówienia, formularzu oferty.
9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.
10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy p.z.p.
11. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosowane będą przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późń. zm.),
jeżeli przepisy ustawy p.z.p. nie stanowią inaczej.
12. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. Rozproszenie zamówienia poprzez

dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby skutkować nieotrzymaniem oferty w
odniesieniu do obiektów z niewielkim zużyciem, które nie są atrakcyjne dla wykonawców.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu

przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów ARR „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej
Rudzie (kod CPV: 09000000-3), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (dalej: PE) do punktów odbioru energii Zamawiającego.
Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
Umowa świadczenia usług dystrybucji z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul.
Dajwór 27, 31-060 Kraków, zawarta jest na czas nieokreślony. W przypadku zmiany sprzedawcy
wymagane jest zgłoszenie przez Wykonawcę tego faktu do Operatora systemu dystrybucyjnego
(OSD), zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD).

2.

Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od
faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości
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energii elektrycznej nie pociąga dla Zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością
dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii. Wykonawca wykonując kalkulację dla
potrzeb złożenia Oferty winien uwzględnić możliwe wahanie poboru energii elektrycznej.
Jednocześnie zamawiający gwarantuje zakup energii w ilości nie mniejszej niż 80% maksymalnej
wartości umowy netto. Szacunkowe zużycie z okresie obowiązywania umowy [MWh]: 1125
3.

Wykaz punktów poboru energii elektrycznej w podziale na grupy taryfowe:
Grupa taryfowa C 12 A
Szacowane zużycie w okresie obowiązywania umowy: 68 MWh (energia szczytowa: 20 MWh;
energia pozaszczytowa: 48 MWh).
Punkty poboru energii elektrycznej (4 budynki zlokalizowane w Nowej Rudzie (57-400), przy ulicy
Armii Krajowej 15):
1) Nr punktu poboru: 590322414400868408
Numer licznika: 322056075798
Moc umowna: 40 kW
2) Nr punktu poboru: 590322414400054429
Nr licznika: 322056075806
Moc umowna: 32,9 kW
3) Nr punktu poboru: 590322414400774778
Nr licznika: 322056075792
Moc umowna: 40 kW
4) Nr punktu poboru: 590322414400413882
Nr licznika: 322056075807
Moc umowna: 40kW
Grupa taryfowa C 21
Szacowane zużycie w okresie obowiązywania umowy: 200 MWh (energia całodobowa).
Punkty poboru energii elektrycznej:
1) Nr punktu poboru: 590322414400792550 (Budynek Noworudzkiego Inkubatora
Przedsiębiorczości, zlokalizowany w Nowej Rudzie (57-402), przy ulicy Kłodzkiej 27)
Numer licznika: 1316553
Moc umowna: 30 kW
2) Nr punktu poboru: 590322414400874140 (Obiekt Centrum Biznesu i Innowacji, zlokalizowany
w Nowej Rudzie (57-402), przy ulicy Kłodzkiej 22)
Nr licznika: 4047045
Moc umowna: 35 kW
3) Nr punktu poboru: 590322414400317593 (Budynek nr 2,2A należący do Noworudzkiego
Inkubatora Technologicznego, zlokalizowany w Nowej Rudzie (57-402), przy ulicy Kłodzkiej 24 BC)
Nr licznika: 03277078
Moc umowna: 25 kW
4) Nr punktu poboru: 590322414400338093 (Budynek nr 3 należący do Noworudzkiego
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Inkubatora Technologicznego, zlokalizowany w Nowej Rudzie (57-402), przy ulicy Kłodzkiej 24 E)
Nr licznika: 03280390
Moc umowna: 25kW
5) Nr punktu poboru: 590322414400373674 (Budynek nr 4 należący do Noworudzkiego
Inkubatora Technologicznego, zlokalizowany w Nowej Rudzie (57-402), przy ulicy Kłodzkiej 24
D)
Nr licznika: 03278046
Moc umowna: 25kW
Grupa taryfowa C 11
Szacowane zużycie w okresie obowiązywania umowy: 3 MWh (energia całodobowa).
Punkt poboru energii elektrycznej:
Nr punktu poboru: 590322414400733904 (Budynek nr 1 (portiernia) należący do Noworudzkiego
Inkubatora Technologicznego, zlokalizowany w Nowej Rudzie (57-402), przy ulicy Kłodzkiej 24 A)
Numer licznika: 322056234639
Moc umowna: 19 kW
Grupa taryfowa B 23
Szacowane zużycie w okresie obowiązywania umowy: 854 MWh (energia szczyt przedpołudniowy:
332 MWh; energia szczyt popołudniowy: 100 MWh; energia pozostałe godziny doby: 422 MWh)
Punkty poboru energii elektrycznej:
1) Nr punktu poboru: 590322414400404552 (Hala segmentowa, zlokalizowana w Nowej Rudzie
(57-402), przy ulicy Kłodzkiej 35)
Numer licznika: 97793429
Moc umowna: 320 kW
2) Nr punktu poboru: 590322414400705048 (Plac Budowy Zakładu Montażu, zlokalizowany
w Nowej Rudzie (57-402), przy ulicy Kłodzkiej 31 A)
Nr licznika: 97793496
Moc umowna: 55 kW
4. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii
elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu ofertowym obowiązują także w
przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii
elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, budowy nowych punktów poboru,
zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika, zaistnienia
przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego. Rozliczenie za zużytą energię
elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg
takiej samej ceny jednostkowej wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy.
5.

Dodatkowe informacje:
1) Okres rozliczeniowy dla punktów PPE objętych grupą taryfową C 21 i grupą taryfową B 23

wynosi 1 miesiąc, a dla punktów PPE objętych grupą taryfową C 11 i grupą taryfową C 12 A
wynosi 2 miesiące;
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2) Podpisanie umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy do podpisu za

pośrednictwem poczty lub kuriera;
3) Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.;
4) Punkty poboru energii znajdują się na terenie OSD - Tauron Dystrybucja;
5) Obecnie prowadzona przez Zamawiającego zmiana sprzedawcy jest pierwszą zmianą;
6) Zamawiający

udzieli wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do
reprezentowania w kwestiach związanych z rozwiązaniem aktualnie obowiązującej umowy
sprzedaży energii elektrycznej wraz ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży i
przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy. Wzór pełnomocnictwa przedstawi
Wykonawca przed podpisaniem umowy;

7) Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w

wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Umowa na sprzedaż energii elektrycznej zawarta jest na czas określony do dnia 31 grudnia
2021r.
Zamawiający posiada układy pomiarowe do TPA, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
aktualnych IRiESD.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą tzw. Generalną
Umowę Dystrybucyjną z lokalnym OSD, na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii
elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektów Zamawiającego.

V. PODWYKONAWSTWO
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

3.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od daty podpisania umowy nie wcześniej niż
od 01.01.2022-31.12.2022
Dotychczasowa umowa z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. obowiązuje do dnia 31.12.2021 r.
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2.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w Istotnych
postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów:
W 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.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200
000 PLN (dwieście tysięcy złotych).
3.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
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 Kodeksu
karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
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d)

2)

3)

4)
5)

6)

finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
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;
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;
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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, 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;
jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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2.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.

IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1.

Do przygotowania oferty należy wykorzystać Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik
nr 5 do SWZ.

2.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o:
1) niepodleganiu wykluczeniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2A do SWZ.
2) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2B
do SWZ.
w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

4.

Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta, tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. –
Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.

6.

Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
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7.

Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

8.

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, wymaganych do złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu, aktualnych na dzień
złożenia, tj.:

9.

1)

odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru
działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych
usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2)

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

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

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23
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.
X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.

2.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

3.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wzór zobowiązania
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
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Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, potwierdza,
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2)

sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia;

3)

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.

5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

6.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w rozdziale VII SWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych powyżej, składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu – wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4A do SWZ oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4B do SWZ.

8.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na
wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty podmiotu, na zdolności lub
sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych
warunków.

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
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1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o

których mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z

którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy.

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert,

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówieniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego Formularza do
komunikacji wynosi 150 MB. Ofertę, oświadczenia i dokumenty, o jakich mowa w Rozdziale XIII
ust. 3 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń,

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) poprzez ePUAP, oraz poczty
elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona przy użyciu
miniPortalu.
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4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Krzysztof Kowalczyk
tel.: (+48) 74 872 97 50
e-mail: zamowienia@agroreg.com.pl
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem

przedmiotowego postępowania.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert.
8. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania
ofert.
9. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą sporządza się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2.

Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia w formie elektronicznej (podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym:
1)

oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych RODO – załącznik nr 1 do SWZ;

2)

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1 SWZ
– załącznik nr 2A do SWZ;

3)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale
IX ust. 2 pkt 2 SWZ – załącznik nr 2B do SWZ;
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4)

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3
SWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – załącznik nr 3
do SWZ;

5)

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, o którym
mowa w Rozdziale X ust. 7 SWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji
podmiotu trzeciego – załącznik nr 4A do SWZ;

6)

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 7 SWZ, jeżeli Wykonawca polega na
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – załącznik nr 4B do SWZ;

7)

formularz oferty wypełniony i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SWZ;

8)

oświadczenie wykonawców, o którym mowa w rozdziale XI ust. 3 SWZ, jeżeli wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ;

9)

dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy) – w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

4.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

5.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z
tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.

7.

Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.),
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

8.

Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców
na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP
lub adresu e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

9.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
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ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i

złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1.

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza
Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

2.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ. Stawkę podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu należy
określić w ofercie.

3.

Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.

4.

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

5.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

6.

Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zamówienia.

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
2018 r. poz. 2174, 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. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1)

poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)

wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)

wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
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bez kwoty podatku;
4)
8.

wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W
przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 25.08.2021 r. Bieg terminu

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania

ofertą wskazanego w ust. 1, 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. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia
przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 27.07.2021 r. do godziny 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2021 r. o godzinie 10:30.
3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informację 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.
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XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się sumą punktów uzyskanych przez ofertę w
następujących kryteriach:
Cena – maksymalnie 100 pkt.
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następującego wzoru:
liczba punktów = (Cmin/Cbad) x 100
gdzie:
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert

2.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.

Zamawiający udzieli
najkorzystniejszą.

zamówienia

Wykonawcy,

którego

oferta

zostanie

uznana

za

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4.

Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej,
stanowiących Załącznik nr 7 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 p.z.p. oraz wskazanym w Istotnych
Postanowieniach Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

4.

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

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.

3.

Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;

4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.

5.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.

6.

Odwołanie wnosi się w terminie:
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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).

7.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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

8.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej

"sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

str. 21

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów ARR
„AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie”
Oznaczenie sprawy: ARR/01/ZP/2021

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1

Oświadczenie RODO

Załącznik nr 2A

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 2B

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 4A

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4B

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

Załącznik nr 5

Formularz oferty

Załącznik nr 6

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 7

Istotne postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 8

Link do postępowania oraz ID postępowania

str. 22

