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DA.ER.232.65.2019 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 

prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

 

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej  

obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów  

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w latach 2020-2021. 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Pl. Dąbrowskiego 2 

09-402 Płock 

fax (...)24 366-54-00 wew. 240 

http:/ www.mazowiecka.edu.pl 

e-mail: zamowienia@pwszplock.pl 

NIP 774-24-72-620; REGON 611038403 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej dostawy energii elektrycznej 

obejmującej sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w latach 2020-2021. 

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w ustawie z 

dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku poz.755 ze zm.) wraz z 

przepisami wykonawczymi – zwanej dalej Prawem energetycznym oraz w oparciu o 

przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

 

Prognozowana ilość dostarczanej energii w okresie obowiązywania umowy                  

(24 miesiące) wynosi: 703 124 kWh. 

Podane prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 

ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do porównania ofert. Nie stanowi ono 

dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości.  

 

Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać 

się będzie według wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje dot. poszczególnych 

punktów poboru (budynków, obiektów) zawiera DZIAŁ II SIWZ. 

 

 

3.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

09.31.00.00-5 Elektryczność  

65.31.00.00-9  Przesył energii elektrycznej 

 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia: od dna 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

 

mailto:zamowienia@pwszplock.pl
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5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 

Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ); 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

 

5.3.1. Wykonawca spełni warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów o 

którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że posiada:  

 aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

 aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej 

 lub 

aktualną umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na 

obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego posiadającym aktualną koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci 

dystrybucyjnej. 

 

5.3.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
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zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

 

5.3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia.  

 

5.3.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 

 

5.3.5. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ. 

5.3.4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może 

żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

5.3.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2. ppkt 1 

SIWZ. 

5.3.6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 

pkt 6.2. ppkt 1 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

Pzp. 
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5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, 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 5.4. ppkt 

2 SIWZ;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 
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10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

wyklucza również wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 

1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w 

art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:  

a) zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 

Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 

niższą niż 3000 złotych;  
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6) 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 

lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1.W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w SIWZ zamawiający żąda od 

wykonawcy: 

1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 

energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w 

przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej. 

 

6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; 

2.  oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

6.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

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

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

6.4.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ:    

1. ppkt 2–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4.  ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.4. 2 lit. a 

SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 

terminu. 

6.6.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w pkt 6.4. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

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

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.5. 

SIWZ stosuje się. 

6.7.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

6.8.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 
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6.9.  Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym 

lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 

się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

6.10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

6.11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2. ppkt 1 SIWZ. 

 

6.12. Inne dokumenty: 

Stosowne oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy na świadczenie 

usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się miejsca 

dostarczania energii z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, posiadającym aktualną 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci 

dystrybucyjnej. 

 

7) Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

7.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.  

7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te 

musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
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ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

7.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

7.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

7.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 

tym zakresie. 

7.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których 

mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu 

ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, w 

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

7.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których 

mowa w pkt 6.6. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które 

znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

7.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.8. SIWZ zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

7.11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

7.12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.12. SIWZ, składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
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7.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

7.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

7.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

7.17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

7.18. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań 

określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w 

ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

7.21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami. 
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8.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 

2016 r. poz. 147 i 615). 

8.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

8.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Emilia Rudzieniec, 

zamowienia@pwszplock.pl numer fax. 24 366–54-00 wew. 240.  

 

8.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

 

9. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

10. Termin związania ofertą. 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10.3.  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca 

nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

11.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

11.2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z 

języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  

11.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.5.  Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

11.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

11.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

11.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

mailto:zamowienia@pwszplock.pl
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11.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się 

przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności 

błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

11.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

11.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

11.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

11.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta 

lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej dostawy 

energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług 

dystrybucji do obiektów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w latach 2020-

2021- oznaczenie sprawy: DA.ER.232.65.2019. 

Nie otwierać przed  25.10.2018 r. godz. 10:00 

 

11.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę.  

11.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

świadczenie kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż 

energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku w latach 2020-2021- oznaczenie sprawy: 

DA.ER.232.65.2019. 

Nie otwierać przed  25.10.2018 r. godz. 10:00 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub 

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

11.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca 

umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 

oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

świadczenie kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż 

energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku w latach 2020-2021- oznaczenie sprawy: 

DA.ER.232.65.2019. 

Nie otwierać przed  25.10.2018 r. godz. 10:00 
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Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 

wykonawcy. 

 

11.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 

przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) 

oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

 

Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w 

ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z dnia 24 sierpnia 2018 r poz. 

1637). Link do strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1 

 

11.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12.1. Miejsce i termin składania ofert: siedzibie Zamawiającego – Mazowiecka Uczelnia 

Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, Sekretariat Kanclerza i Kwestora, pok. B 202, 

do dnia 25.10.2019 roku  do godz. 09.45. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi 25.10.2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, sala 

B 104.  

12.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 

opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

12.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

12.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 

13.1 Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do 

SIWZ oraz formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 

13.2 Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

13.3 Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

13.4 Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 
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14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

14.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.  

14.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

14.3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

 

 kryterium „Cena”: 

a) znaczenie kryterium - 100 pkt; 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:  

 

L cena = (C min / C) x 100 pkt  

gdzie: 

L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 

C min - cena w ofercie z najniższą ceną 

C - cena w ofercie ocenianej  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów. 

 

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

 

16. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Istotne postanowienia umowy stanowią Dział II SIWZ. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
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17.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

17.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż  

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

17.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

17.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i 

interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 

przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

17.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

17.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

17.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

17.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi 

mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

 

18. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp (jeżeli 
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień). 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego o którym mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7 Pzp. 

 

19. Adres strony internetowej zamawiającego.  

www.mazowiecka.edu.pl 

 

 

20. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Dział II SIWZ. 

 

21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda wniesienia należytego zabezpieczenia umowy. 
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22. 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”, informuje, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Uczelnia Publiczna w 
Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,  

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu, 

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,   

a.   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

posiada Pani/Pan: 

-         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

-         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych** 

-         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 uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

b.      nie przysługuje Pani/Panu: 

−      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 Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  
*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 
Wyjaśnienie: 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. 
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*** 
Wyjaśnienie: 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. 

 

 

 

23. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty, 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy, 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ  wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie 

potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 

5) Załącznik nr 5 – zobowiązanie podmiotu trzeciego, 

6) Dział II SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

7) Dział III SIWZ – istotne postanowienia umowy. 

 

 

Płock, 16.10.2019 r.  

 

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 
 

 

 

 

......................................................................................  


