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              SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                                                                  (dalej zwana również SIWZ) 
UWAGA:   
         Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę, oświadczenia, w tym jednolity 

europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przesyła za pomocą systemu 
miniPortalu oraz platformy ePUAP. 

         Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz 
warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, 
których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm 

 
 Nazwa zamówienia publicznego: Energia elektryczna wraz usługą dystrybucji dla 
potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:  
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a ,  10 – 561 Olsztyn  
NIP 739-29-54-843       Regon 000295580 
Strona internetowa: www.wssd.olsztyn.pl   
E-mail: przetargi@wssd.olsztyn.pl 
 Tel. + 48 89-5393472,  GSM +48 602816546 

adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie   art. 11 
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w: 

1) ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą/ (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy 
rozporządzeniami wykonawczymi. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i 
SIWZ prowadzone jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,  jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
3) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów Dz. U.  z dnia 28  grudnia 2017 r. poz. nr 2245 w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do € stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych, 
4) Ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.) 
 
 
1. Przedmiot zamówienia   
1.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2020 i 2021, 
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 
potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Prof. dr Stanisława Popowskiego 
w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a.  
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy  wynosi 4 226 [MWh]  
 
1.2 Miejscem dostarczenia energii elektrycznej są dwa punkty poboru energii elektrycznej 
zlokalizowane na obszarze ENERGA Operator SA zgodnie z Załącznikiem nr 2 – WYKAZ PUNTKÓW 
POBORU ENERGII. 
 1.3 Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator S.A. na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2018 r. poz. 755, 650, 
685, 771, 1000), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy, przepisami kodeksu 
cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami SIWZ oraz ceną energii 
elektrycznej przedstawionej w ofercie oraz z cenami parametrów dystrybucyjnych zgodnymi z 
aktualną Taryfą dystrybucji energii elektrycznej ENERGA Operator S.A., zatwierdzonych przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z którym Wykonawca ma zawartą umowę na świadczenie usług 
dystrybucyjnych na obszarach, na których znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej.  
1.4 W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii 
elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający przedstawił w ust. 1.1  
niniejszego rozdziału SIWZ szacunkową ilość zużycia energii elektrycznej i przewiduje, iż 
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rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu, bądź zmniejszeniu 
przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. Tym samym 
wskazane szacunkowe zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do 
zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. 
1.4 Przedmiot zamówienia (energia elektryczna) jest dobrem powszechnie dostępnym oraz ma 
ustalone standardy jakościowe. W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 
2007 roku odbiorcy uzyskali prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Jest to wynikiem realizacji 
zasady TPA (Third Party Access) umożliwiającej korzystanie z sieci elektroenergetycznej innym 
podmiotom handlującym energią elektryczną. Obecnie na krajowym rynku energii funkcjonuje kilkuset 
sprzedawców posiadających ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. Funkcjonowanie rynku energii na danym obszarze reguluje Instrukcja 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) lokalnego OSD, która podlega zatwierdzeniu przez 
Urząd Regulacji Energetyki. Instrukcja reguluje, m.in. kwestie organizacji procesu zmiany sprzedawcy 
energii elektrycznej, a także bilansowanie handlowe energii zakupionej na potrzeby realizacji danego 
kontraktu. Standardy jakościowe energii elektrycznej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego, ponadto parametry określające jakość energii elektrycznej definiuje Polska 
Norma PN-EN 50160:1998 „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych”. 
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż przedmiot zamówienia określony w niniejszym 
postępowaniu można zaliczyć do5  kategorii dostaw o „ustalonych standardach jakościowych”. W 
okresie korzystania z przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów 
eksploatacji, utylizacji czy innych kosztów związanych z użytkowanym produktem, oprócz kosztów 
nabycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia, a Wykonawca ściśle realizuje 
dyspozycje Zamawiającego. 
 
1.5 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.    Ilość zadań – 1. 
 
2.  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień   
09310000-5 Elektryczność;   065310000-9 Przesył energii elektrycznej 
 
3. Inne postanowienia i wymagania dot. przedmiotu zamówienia. 
3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
3.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  
3.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
3.4 Wymagany termin płatności faktury  za przedmiot zamówienia  - minimum  60 dni.  
3.5 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faks, adresu e-mail oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
3.6 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  
3.7 Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej zużywanej w punktach poboru energii Zamawiającego. 
3.8 Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez 

Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w 
załącznikach do SIWZ 

3.9 Koszty wynikające z dokonania bilansowania należy  uwzględnić w cenie energii elektrycznej. 
3.10 Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym, w tym zgłaszanie grafików 

handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 
3.11 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem 

podwykonawców. 
3.12 Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej odbywać się 

będzie w ramach umowy kompleksowej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami 
wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2500).  

3.13 Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej ma odbywać sie  w zgodzie z parametrami 
jakościowymi energii elektrycznej oraz wskaźnikami jakości i niezawodności dostaw energii 
elektrycznej określonymi w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
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3.14 Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną dokonywać się będą na podstawie faktur 
wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg ceny zawartej w 
ofercie. 

3.15 Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej dokonywać się będą na podstawie faktur 
wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg cen zawartych w 
Taryfie dystrybucyjnej ENERGA Operator SA. 

3.16 Wykonawca wystawi jedną fakturę zawierającą rozliczenia za dystrybucję i dostawę energii 
elektrycznej. 

3.17 W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy z OSD na świadczenie usług dystrybucyjnych, 
b) sprzedaży energii Zamawiającemu z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w 

chwili przyjęcia:  umowy do realizacji przez OSD, przeniesienia na Zamawiającego własności 
energii; 

c) dokonania bilansowania handlowego Zamawiającego, jako Uczestnika Rynku Detalicznego 
(URD), w ramach swojej jednostki grafikowej (JG), tylko w przypadku, gdy jest jedynym 
podmiotem sprzedającym energię Zamawiającemu, 

d) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, 
e) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie aktualnych cen energii oraz zasad rozliczeń, 

przyjmowania wniosków i reklamacji Zamawiającego, 
f) przekazywania Zamawiającemu istotnych informacji dotyczących realizacji umowy, 

 
      3.18. rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie wskazań  
            zainstalowanych układów pomiarowych. 
 
 
IV. Termin wykonania zamówienia:  
  
Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od 

01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

V. Warunki udziału w postępowaniu 
A.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.  nie podlegają wykluczeniu 
1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia, szczególnie w oparciu  
o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie 
stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3ustawy. 
1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20,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. 
 
2.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5. 
 
B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz  spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez 
Zamawiającego i dotyczą: 
 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj: 
1) Wykonawca posiada aktualną na okres realizacji zamówienia koncesję na obrót energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 
2) Wykonawca posiada (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) 
podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji 
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energii elektrycznej lub posiada (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci 
dystrybucyjnej) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał (lub wykonuje) w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie co najmniej jedną kompleksową dostawę sprzedaży i usługę dystrybucji energii 
elektrycznej o wolumenie przekraczającym 3 000  MWh (trzy tysiące megawatogodzin), przez okres 
co najmniej 12 miesięcy, dla jednego Zamawiającego lub w ramach jednej grupy zakupowej. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej 
wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z 
wykonawców. 
 
3.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej -  
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie  żadnych  wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób  szczególny; 
 
4. 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 innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
4.2.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania 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 ustawy. 
4.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 
4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w pkt. 3 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: 
4.4.1.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego 
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną. 
5. Wykonawca  zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych w jednolitym 
dokumencie, szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy. Zaniechanie tego 
obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia wykonawcy. 
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, 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.  
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzających spełnianie przez oferowane 
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.  

1. Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy 
(JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełnia 
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warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.  
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć również Formularz Cenowy - wg wzorów 

stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 do SIWZ 
3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenia w Jednolitym Europejskim 
Dokumencie Zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „JEDZ”. Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć JEDZ i ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, wg następujących zasad: 
1) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie 
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, 

2) JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w 
formacie .xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na stronie internetowej 
Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ, 

3) Po stworzeniu lub wygenerowaniu jednolitego dokumentu JEDZ, musi zostać on podpisany 
przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - 
podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1579 z późn. zm.) i złożony w jednym z następujących formatów przesyłania danych: .pdf, .doc, 
.docx, .rtf, .xps, .odt. Zamawiający zaleca, aby dokument JEDZ wytworzony za pomocą 
oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie .pdf. 

4) Zamawiający dokona weryfikacji, czy dokument elektroniczny JEDZ został podpisany przez 
właściwą/właściwe osobę/osoby, czy podpis jest kwalifikowany oraz czy certyfikat podpisu jest 
ważny na dzień składania ofert. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający musi otrzymać jednolity dokument JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców występujących 
wspólnie sporządza JEDZ wyłącznie w postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności oraz 
opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6) Jednolite dokumenty JEDZ składane przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez każdego z nich, 

7) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w 
trybie art. 26 ust. 3 ustawy. 

8) Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem dostępny jest Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia ESPD (European Single Procurement Document) w formie 
elektronicznej:  https://espd.uzp.gov.pl/ 

9) Zamawiający poniższej przedstawia skróconą instrukcję postępowania z plikiem XML: 
− Pobrany ze strony internetowej Zamawiającego plik ESPD z rozszerzeniem XML należy 

zapisać na dysku komputera,  
− Następnie otwieramy stronę:  https://espd.uzp.gov.pl/ 
− Wskazujemy, że jesteśmy Wykonawcą,  
− Wskazujemy, że chcemy zaimportować ESPD., 
− Przy pomocy przycisku "Przeglądaj" wskazujemy pobrany ze strony  Szpitala plik z 

rozszerzeniem XML,  
− Następnie wypełniamy formularz i zapisujemy na dysku twardym (EXPORTUJ), 
− Wypełniony formularz ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanymi i dołączyć do oferty, 
− Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w JEDZ złożonym 

w innym postępowaniu o zamówienie publiczne. W takim przypadku należy wykorzystać opcje 
„Połącz dwa ESPD”, 

10) Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się także 
w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie UZP, w Repozytorium 
Wiedzy, w zakładce: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, 
 

4. Wraz z ofertą należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w 
innej formie niż w pieniądzu (szczegółowe wymagania w zakresie formy i sposobu złożenia 
dokumentu gwarancji lub poręczenia określone zostały w rozdz. VII SIWZ). 
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5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy 
dołączyć dokument w formie oryginału ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

6. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie 
innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w 
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał 
to wraz ze złożeniem oferty. 

7. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio  
z dokumentów wymienionych w ust. 6, do oferty należy dołączyć również stosowne 
pełnomocnictwo(a) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,  
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta wstępnie została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i wskazanych w rozdziale VII SIWZ. 

10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Zamawiający żąda 
złożenia oświadczeń w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 798 ze zm.).  

11. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której jest 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W/w oświadczenie 
należy złożyć za pomocą systemu miniPortalu, lub platformy ePUAP, lub poczty elektronicznej e-
mail przetargi@wssd.olsztyn.pl . Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

12. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy  Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu 
ofert na stronie internetowej pod adresem: http://www.wssd.olsztyn.pl  w zakładce dotyczącej 
przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne. 

13. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby 
Wykonawca nie należący do żadnej grupy kapitałowej złożył wraz z ofertą oświadczenie w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, iż w ogóle nie należy do 
żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, co będzie oznaczało brak powiązania z innymi Wykonawcami skutkującego 
zakłóceniem konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

14.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

15. Zamawiający nie żąda aby, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom,  w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega 
na zasadach określonych w art. 22a - złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. 

16. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 
wykluczenia które w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca którego 
ofertę najwyżej oceniono oraz inni wykonawcy w sytuacji opisanej w art. 26 ust. 2f ustawy. 

 
17. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
17.1 Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 
17.2  W przypadku wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub przypadku wykonawcy nie będącego właścicielem sieci 
dystrybucyjnej podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej  
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17.3 Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 
Wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 
 
18. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia następujących dokumentów: 
18.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
18.2 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. 
18.3  oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego,  informacji o 
których mowa w art. 86 ust. 3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na 
stronie internetowej. Jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi 
stosowne oświadczenie wraz z ofertą nie będzie miał obowiązku składania takiego 
oświadczenia po otwarciu ofert i powzięciu informacji o uczestnikach przedmiotowego 
postępowania pod warunkiem, że stan faktyczny wykonawcy w tym zakresie nie do tego czasu 
nie uległ zmianie . 
18.4 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
18.5 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w  
18.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 18.1.. składa informację z odpowiedniego 
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
18.7 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 mowaw pkt. 
18.6, 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, z odpowiednim zachowaniem 
terminów ich wystawienia. 
18.8 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w pkt 18.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 18.6, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 14  i  21 ustawy. 
18.9 Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 
osoby z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. 
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19. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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 żąda 
dokumentów, które określają w szczególności: 

19.1  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
19.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
19.3  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

20. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 19.1. – 19.3. 
21. Zamawiający przewiduje – zgodnie z art. 24aa ustawy, możliwość  dokonania najpierw 
oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu. 
 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywanie oświadczeń i dokumentów przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej 

1.  Informacje ogólne: 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 
oraz z 2018 r. poz. 650):  
a) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
b) ePUAP-u dostępnego pod adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/portal  
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@wssd.olsztyn.pl  
(preferowane i zalecane jest porozumiewanie się za pośrednictwem poczty e-mail) 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Rejestracja i korzystanie z ePUAP-u jest bezpłatna. 
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:  
a) formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty, 
b) formularz do komunikacji. 

3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji nie powinien przekraczać 100 MB.  

4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP lub na przesłanie na adres e-mail z zastrzeżeniem, że skrzynka e-
mail nie służy do składania oferty. 

5) Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, przy czym 
Identyfikator postępowania dostępny jest również na stronie internetowej Zamawiającego, na 
której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, natomiast Klucz 
publiczny do szyfrowania ofert dostępny jest wyłącznie w postaci elektronicznej i stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

7) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu i 
faxu, ponieważ nie stanowi on środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

8) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
� Piotr Wichowski, email: przetargi@wssd.olsztyn.pl  

2.Wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające użycie środków komunikacji 
elektronicznej: 

1) Do obsługi systemu miniPortalu oraz ePUAP niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z 
systemem operacyjnym Windows oraz dostępem do sieci Internet o gwarantowanej 
przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s i włączoną obsługą JavaScript. Aplikacja działa tylko 
na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń 
mobilnych oraz MAC lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortalu 
może być ograniczony. Ponadto musi być zainstalowane oprogramowanie do obsługi 
dokumentów w formacie PDF. 

2) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 
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� Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0 
� Mozilla Firefox od wersji 15 
� Google Chrome od wersji 20 

3) Zamawiający informuje, że nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z innymi 
przeglądarkami i z tego powodu nie gwarantuje prawidłowej pracy systemu z wykorzystaniem 
przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane. 

4) Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
(„Warunki usługi”, https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP 
(https://epuap.gov.pl).  

5) Oprogramowanie do obsługi dokumentów w formacie PDF (Portable Document Format),  
Wykonawcy mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/. 

6) Wykonawca chcący złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego musi dysponować urządzeniami technicznymi oraz oprogramowaniem służącymi 
do obsługi podpisu elektronicznego. 

7) Celem uniknięcia problemów w toku składania ofert, Wykonawca powinien wprowadzić 
odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego 
jeszcze przed przystąpieniem do składania oferty. W przypadku trudności z odpowiednim 
skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego 
zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji). 

8) Udział w przedmiotowym postępowaniu wymaga wyposażenia osób składających w imieniu 
Wykonawcy ofertę oraz wymagane dokumenty i oświadczenia w kwalifikowany podpis 
elektroniczny, a także odpowiedniego przeszkolenia tych osób w celu zapewnienia sprawnego 
składania dokumentów i oświadczeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

9) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych 
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem 
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm 

10) Zalecenia Zamawiającego odnośnie użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
�  dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem: PAdES, 
�  dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem: XAdES, 
� dokument podpisany podpisem elektronicznym musi być niezaprzeczalny i niezmienny, 
� Zamawiający informuje, że zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 1 marca 2018 r. w 

sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym 
podpisem i pieczęcią elektroniczną, z dniem 1 lipca 2018 r. skończył się przewidziany w 
artykule 137 ustawy z dn. 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. 2016, Poz. 1579) okres stosowania funkcji skrótu SHA-1 w 
zastosowaniach dotyczących zaawansowanego podpisu elektronicznego i pieczęci. 
Przepis wymaga odejścia od stosowania algorytmu SHA-1 przy składania podpisu 
zaawansowanego, w tym również kwalifikowanego podpisu elektronicznego i pieczęci 
elektronicznej. W związku z powyższym Zamawiający zaleca dostosowanie aplikacji 
służących do składania podpisu elektronicznego do algorytmu SHA-256 i podpisywanie 
składanych dokumentów, w tym ofert z zastosowaniem tego algorytmu. 

� Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest 
zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik 
podpisywany i plik podpisu),  

11) Szczegółowy sposób utworzenia podpisu wewnętrznego zawarty jest w instrukcji użytkownika 
programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:  
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji, wezwań do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia oświadczeń lub 
dokumentów, zadawanie pytań, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem poczty e-mial przetargi@wssd.olsztyn.pl (preferowany)  lub dedykowanego 
formularza dostępnego na platformie ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz 
do komunikacji).  

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem  ID postępowania (SZP-332-23PNU-2019).  
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3) System miniPortalu zapewnia stronom postępowania komunikację elektroniczną, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w art. 10a ust. 1 ustawy. Korzystając z miniPortalu Wykonawca nie 
musi wspomagać się innymi systemami, przy czym załączniki do formularza komunikacji muszą 
być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych, sporządzone w jednym z formatów, np. .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. 
Wybór formatu musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przy czym 
Zamawiający zaleca format przesyłanych danych: .pdf.  

4) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą nie jest odnotowywana w systemie 
miniPortalu. 

5) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej 
na adres email: przetargi@wssd.olsztyn.pl  

6) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym dokumenty i oświadczenia, o 
których jest mowa w art. 10a ust. 5 ustawy opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, 

7) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki do 
w/w formularza. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą 
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 5) adres email. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 1320 ze zm./ oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm./. 

8) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za pomocą poczty elektronicznej, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku 
braku potwierdzenia otrzymania wiadomości od Wykonawcy, Zamawiający domniema, iż pismo 
wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę, dla którego 
Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, niezależnie od ewentualnego 
potwierdzenia faktu jej otrzymania.  

9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń informatycznych 
Wykonawcy. 
 

4. Wyjaśniania i zmiany w treści SIWZ:  
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym, upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert, 

2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, 

3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku, 
4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 
internetowej pod adresem: http://www.wssd.olsztyn.pl  w zakładce dotyczącej przedmiotowego 
postępowania, 

5) Zamawiający prosi o przekazywanie pytań  drogą elektroniczną na adres: 
przetargi@wssd.olsztyn.pl  w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień.  

6) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zamieści na stronie 
internetowej pod adresem: http://www.wssd.olsztyn.pl  w zakładce dotyczącej przedmiotowego 
postępowania; zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
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VIII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15 000,00 
złotych (piętnaście tysięcy złotych) 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w pieniądzu, poleceniem przelewu na konto: PKO  
BP S.A.  02 14401228 0000 0000 0223 3304. 
 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę ID postępowania), 
2) poręczeniach bankowych,   
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć, najpóźniej przed 

upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium 
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki 
przelew przed upływem terminu składania ofert.  

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego, musi obejmować cały okres związania ofertą i powinno zawierać w 
swej treści: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, 

w dokumencie poręczenia lub gwarancji muszą zostać wskazane nazwy wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub co najmniej musi być 
zaznaczone, że gwarancja lub poręczenie dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia)beneficjenta gwarancji (WSSD w Olsztynie), gwaranta (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy 
zamówienia), 

3) kwotę zobowiązania, 
4) termin ważności gwarancji, 
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde 

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: 
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 
3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej, 

b) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wadium należy wnieść wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium w postaci 
dokumentu elektronicznego musi być przekazane za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne.  

6. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego 
dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta (wystawcę), tj. w formie 
oryginału dokumentu, 

7. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta (wystawcę) nie może zawierać 
postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału 
dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. 

8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 
ust. 4a ustawy, 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
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 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

11. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w 
pieniądzu. 

12. Zamawiający dokona zwrotu (zwolnienia) wadium wniesionego w postaci elektronicznej, zgodnie z 
zasadami i warunkami opisanymi w dokumencie gwarancji wadialnej. 

 
 
IX. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
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. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub  go przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Wymagania podstawowe: 
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do 
komunikacji. Celem uniknięcia problemów w toku składania ofert, Wykonawca powinien założyć 
konto oraz wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego ePUAP 
jeszcze przed przystąpieniem do składania oferty. 

2) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
3) oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty i oświadczenia 
muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie te osoby, 

4) jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, 

5) oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 
formie formularzy zamieszczonych jako załączniki do SIWZ, powinny być sporządzone w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy, 

6) oferta, oświadczenia oraz dokumenty elektroniczne muszą być sporządzone w języku polskim, 
z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym  
z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych, np. .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Wybór formatu musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został szczegółowo w 
Instrukcji korzystania z mini portalu, 

7) podpis powinien być sporządzony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa 
określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 162), w sposób umożliwiający jego identyfikację, przy czym 
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Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany 
łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i 
plik podpisu). 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy, 

9) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

2. Forma oferty:  
1) Wykonawca składa ofertę 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 na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 
5 do niniejszej SIWZ. 

2) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów w 
postaci dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę 
kopii – z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 5) niniejszego rozdziału SIWZ. Oświadczenia, w tym 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, 

3) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

4) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z 
nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

5) dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski, 

6) przekazanie ofert, oświadczenia, o którym jest mowa w art. 25a ustawy, w tym jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) następuje za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej - systemu miniPortalu oraz ePUAP, których użycie zapewnia spełnienie 
wymagań przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 2 pkt. 3 ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z 
późn. zm.), w szczególności wymagań odpowiadających minimalnym wymaganiom określonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

7) w przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

8) dokumenty elektroniczne mogą być przekazywane i udostępniane przez Zamawiającego 
również przy użyciu poczty elektronicznej na adres: przetargi@wssd.olsztyn.pl  

9) dokumenty lub oświadczenia, o których jest mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.) 
składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem (elektroniczna kopia 
dokumentu to skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, potwierdzony go za zgodność z 
oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 

10) Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których jest mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie 
zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i 
przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

11) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo 
odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 
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zasadach określonych w art. 22a ustawy jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej 
kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

12) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu, 

3.  Zawartość oferty:  
1) Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty oraz Formularz Cenowy, sporządzony na 

podstawie wzoru stanowiącego odpowiednio - Załącznik nr 1 do SIWZ w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;  

2) Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu:  
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 25a ust, 1 ustawy w formie JEDZ - 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - Załącznik nr 3 do SIWZ w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;  

b) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – w formie oryginału w postaci dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawców, 
czyli osoby upoważnione do reprezentowanie poszczególnych członków konsorcjum lub 
przez wspólników spółki cywilnej. 

c) pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru - w formie oryginału w postaci dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę 
(osobę udzielającą pełnomocnictwa), a nie przez osobę otrzymująca pełnomocnictwo. 

d) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 
ust. 3 ustawy, Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne oświadczenie wraz z 
wyjaśnieniami mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;  

e) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w 
pieniądzu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale VIII SIWZ, 

4.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.): 

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie 
mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności, 

2) w przypadku złożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany zastrzec nie 
później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane oraz jest 
zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

3) Zamawiający zaleca wyodrębnienie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 
poprzez wyodrębnienie ich do osobnego pliku z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia: 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część skompresowanie do jednego katalogu archiwum (ZIP), 

4) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 
zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty, 

5) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one byś udostępnione oraz wykazał 
stosownym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
      Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać 

musi następujące wymagania: 
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania 
poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału musi znajdować się w ofercie wspólnej 
Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 

podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, 

3) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny  
z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka 
korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik, 

4) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania), Wykonawcy składający 
ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać: 
a) określenie członków konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiotów, siedzib, numer 

odpowiedniej ewidencji (działalności gospodarczej, wpisu do właściwego rejestru), 
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać 

nazwę zamówienia, określenie Zamawiającego,  
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia, 
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia, 
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków, 
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania 

umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas 
trwania gwarancji jakości i rękojmi. Datą rozpoczęcia funkcjonowania konsorcjum może być 
dzień podpisania umowy lub wskazana w umowie inna data. Istotne jest, aby konsorcjum 
było powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert, 

5) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,  

6) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np. odpis z właściwego rejestru, JEDZ, 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – 
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy  
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz ofertowy, formularz cenowy - składa 
Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

7) wypełniając Formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; 
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, 

8) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 
zastosowanie zasady określone w ust. 5 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o 
zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady 
reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich 
granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z 
art. 23 ustawy. Zakłada on, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie 
reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki 
cywilnej, lecz tylko jeden z nich, 

9) w przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta 
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zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkich wspólników 
spółki cywilnej, 

10) w przypadku spółki cywilnej dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z postępowania: 
a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13) i 14) ustawy jest aktualna informacja  

z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

b) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21) ustawy jest aktualna informacja  
z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert – w sytuacji, kiedy wspólnikami spółki cywilnej są spółki kapitałowe 
odrębne zaświadczenia dla tych spółek, jako podmiotów zbiorowych, 

11) obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami 
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą 
przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie 
może także żądać od małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę. 

 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert 
1) ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl - w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  20.05.2019r. do godz. 10:00 

Uwaga! na platformie ePUAP jako nazwę odbiorcy należy wpisać: Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital Dziecięcy im. prof.dr St. Popowskiego w Olsztynie, adres skrzynki ePUAP 
/wssdOlsztyn/SkrytkaESP 

2) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 
3) Wykonawca, aby mógł złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej musi założyć konto na ePUAP, 
4) do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 
pozostałymi plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego katalogu archiwum (ZIP)  
i nadać mu nazwę zawierającą skróconą lub pełna nazwę wykonawcy np. „Firma koper”. 
Jest to wskazane z uwagi na ułatwienie i identyfikacji oferty podczas jej deszyfrowania.  

5) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i 
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przygotowaną ofertę należy prawidłowo i 
skutecznie zaszyfrować za pomocą klucza publicznego. Klucz publiczny do szyfrowania ofert 
dostępny jest wyłącznie w postaci elektronicznej i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

6) Wykonawca składający ofertę jest obowiązany prawidłowo podpisać ofertę za 
pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego. Opatrzenie 
oferty podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez 
wystawcę podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji). 

7) wszelkie konsekwencje złożenia, podpisania oraz zaszyfrowania oferty niezgodnie z w/w 
opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe 
złożenie, podpisanie lub zaszyfrowanie oferty. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo 
złożonej lub nieprawidłowo zaszyfrowanej oferty, to taka oferta będzie pominięta w toku 
dalszego procedowania na zasadach, jakie obowiązują przy ofertach, które zostały złożone po 
terminie, 

8) sposób złożenia oferty, w tym sposób jej zaszyfrowania został szczegółowo opisany  
w Instrukcji korzystania z miniPortalu.   

2. Miejsce, termin i sposób otwarcia ofert: 
1) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi: 

w dniu 20.05.2019r. o godz. 11:00 
2) otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego, w pok. 01 przez Komisję 

Przetargową powołaną przez Dyrektora Szpitala na sprzęcie Zamawiającego  
z dostępem do sieci teleinformatycznej, 

3) bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, 
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4) Zamawiający z platformy ePUAP pobierze wszystkie zaszyfrowane oferty i zapisze je na dysku 
komputera. Za pomocą dedykowanej aplikacji, Zamawiający odszyfruje oferty na komputerze z 
dostępem do sieci teleinformatycznej, 

5) otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego, 
który zostanie udostępniony przez miniPortal po upływie terminu otwarcia ofert, 

6) jeśli oferta nie jest wycofana zostanie odszyfrowana. Jeżeli jednak Wykonawca wycofał swoją 
ofertę nie będzie możliwe jej otwarcie. 

7) niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: 
http://www.wssd.olsztyn.pl  informacje dotyczące kwoty jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, nazwę (firmę), adres (siedzibę) Wykonawców, a 
także informacje dotyczące cen złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia oraz warunków 
gwarancji i płatności, zgodnie z wymaganiami art. 86 ust. 5 ustawy. 
 

3. Zmiana lub wycofanie oferty: 
1) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę 

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na  ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

2) w celu zmiany oferty, Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty prześle na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją 
o zmianie oferty, 

3) Wykonawca złoży nową, zmienioną i prawidłowo zaszyfrowaną ofertę wypełniając po raz 
kolejny formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty, 

4) w celu wycofania oferty Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty prześle na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją 
o wycofaniu oferty, 

5) Zamawiający po otrzymaniu informacji o wycofaniu oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą 
Szpitala ePUAP (jeżeli stwierdzi, że oferta została wycofana prawidłowo) zaloguje się do 
miniPortalu, wejdzie w ofertę przy danym postępowaniu, do której Wykonawca złożył wycofanie 
i zatwierdzi wycofanie oferty, 

6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty, 

7) sposób zmiany i wycofania oferty został szczegółowo opisany w Instrukcji korzystania z 
miniPortalu, 

8) wszelkie konsekwencje zmiany lub wycofania oferty niezgodne z w/w opisem ponosi 
Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonaną zmianę 
lub wycofanie oferty przez Wykonawcę.  

4. Szyfrowanie ofert: 
1) aby prawidłowo zaszyfrować ofertę, Wykonawca pobiera ze strony Zamawiającego lub  

z systemu miniPortal (bez logowania), ID postępowania i klucz publiczny do zaszyfrowania 
oferty, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, 

2) aby zaszyfrować ofertę należy pobrać, zainstalować i uruchomić aplikację: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx, a następnie wybrać część dla 
Wykonawców. Klucz publiczny Zamawiający udostępnia tylko w postaci elektronicznej na swojej 
stronie internetowej pod adresem: http://www.wssd.olsztyn.pl  w zakładce dot. przedmiotowego 
postępowania wraz z całą dokumentacją postępowania (załącznik nr 5 do SIWZ), 

3) klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
Wykonawców również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca powinien podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  
z postępowaniem, 

4) opublikowany formularz postępowania pozwoli na pobranie klucza publicznego – dostępnego 
po opublikowaniu formularza postępowania oraz klucza prywatnego dostępnego po upływie 
terminu składania ofert, 

5) nie należy otwierać kluczy publicznych w programach typu Word, PDF lub PowerPoint. Klucze 
automatycznie zapiszą się w odpowiednim formacie, 

6) w sytuacji przypadkowego zapisania pliku w Word lub innym programie należy otworzyć 
dokument i przekopiować jego zawartość do pliku tekstowego – do Notatnika, 

7) klucza można użyć tylko i wyłącznie w ramach udostępnionej aplikacji. Nie należy zmieniać 
nazwy pliku. Klucz publiczny mają rozszerzenie ASC i są plikami tekstowymi, 



        SZP-332-23PNU/2019                            Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie                                        
18 

 

8) jeżeli użytkownikowi zdarzy się skojarzenie pliku kluczy (rozszerzenia ASC np.  
z programem Word) zaleca się użycie zewnętrznych narzędzi do usunięcia tego powiązania, 
np. http://www.nirsoft.net/utils/file_types_manager.html, 

9) zaszyfrowaną ofertę należy wysłać za pomocą Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty 
przez ePUAP, 

5. Protokół postępowania: 
1) protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być 

udostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia, 

2) udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na n/w zasadach: 
a) wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników 

do protokołu,  
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, 
3)  przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 
  
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca oblicza cenę ryczałtową oferty łącznej  na podstawie wypełnionego Formularza 
Cenowego jako sumę iloczynów cen jednostkowych energii i jej przesyłu oraz ilości zamówionej 
energii, i tak wyliczoną cenę wraz z podatkiem VAT zamieszcza odpowiednio w Formularzu 
Ofertowym.  

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cena oferty za  zamówienie musi 
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie 
koszty związane z prawidłowym przygotowaniem i zabezpieczeniem wszelkich materiałów 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty pracy, które zostaną 
przyjęte do ustalenia ceny oferty nie mogą być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r. poz. 847 ze zm.). 

3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 
razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się wszystkich czynności objętych 
umową stanowiącą część składową SIWZ.  

5. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki 
kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena oferty musi zawierać należny 
podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków 
Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej 
z obowiązującymi przepisami prawa może spowodować odrzucenie oferty na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt. 6 ustawy, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy. 

6. W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest 
zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – 
Prawo zamówień publicznych (weszła w życie od 01.07.2015r.), jak i z dnia 1 grudnia 2016r. o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 
2024), która weszła w życie od 01.01.2017r. nałożyła na Zamawiającego obowiązek doliczenia 
podatku VAT płaconego przez niego do wartości netto Wykonawcy w następujących przypadkach:  
- tak jak obecnie – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
- mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych nowelizacją zmian w 

ustawie o VAT, 
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez 

Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
7. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod 

rygorem odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniu 
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ewentualnych upustów nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji 
ceny. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie 
obowiązki Wykonawcy, w tym prace, czynności, opracowania i uzgodnienia niezbędne dla 
kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega negocjacjom i jest 
ostateczne w okresie trwania umowy. 

8. Jeżeli cena oferty lub jej istotne części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów, Zamawiający za pomocą środków komunikacji elektronicznej zwróci się do 
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny, w 
szczególności w zakresie: 

  1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.); 

 2) ewentualnej pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym; 
 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 
 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 9. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należy podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
ust. 8 niniejszego rozdziału SIWZ, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, 
które nie wymagają wyjaśnienia, 

 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 
których mowa w ust. 8 niniejszego Rozdziału. 

10.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży stosownych wyjaśnień, o których mowa w 
ust. 8 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta 
Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub nie zawiera 
wszystkich elementów zamówienia. 
 
XIII. Opis kryteriów oceny ofert 

1. Jedynym kryterium oceny ofert w poszczególnych częściach zamówienia jest cena ryczałtowa: 
1) Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy, Zamawiający jest uprawniony do zastosowania „ceny” 
jako jedynego kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia w 
rozdz. II ust. 1.4 określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech 
przedmiotu zamówienia 
2) Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 

..

.

1

badof

naj

p
C

C
RxW =

      

Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj.:  100 pkt. 
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
 
2. Maksymalna liczba punktów (Wp1) jaką może uzyskać oferta w danej części zamówienia w 

kryterium „cena” wynosi: 100,00 punktów. 
3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności 
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należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną 
pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego 
części. 

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące 
istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

8. Zamawiający nie może poprawić błędu polegającego na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej 
stawki podatku od towarów i usług. 

9. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli zajdą okoliczności określone w przepisach 
ustawy art. 89 ust. 1. 

 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, 
którzy ubiegali się  o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu zamawiający poinformuje 
wykonawcę o: 
1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert; 
1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
1.3  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego; 
2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
3.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
4.Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni 
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty(art. 94 ust. 1 pkt.1). W przypadku gdy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta zamawiający 
przewiduje możliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niż 10 dni(art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a). 
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego  zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93  ustawy. 
6. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę 
wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 
6.1.   pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
6.2. umowę regulującej współpracę podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy  
o zamówienie publiczne(art. 23 ust. 4) w przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym 
postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego, 
6.3. dokument, potwierdzający wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
7.Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana wybranemu wykonawcy listem poleconym 
lub droga elektroniczną,  jeśli wykonawca nie będzie wnioskował inaczej.  
 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1.Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny /brutto/ podanej w ofercie za 
zamówienie. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy: PKO  BP S.A.  02 14401228 0000 0000 0223 
3304. 

2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, 
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4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 
wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowienie 
zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z 
obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital Dziecięcy w Olsztynie), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie 
nazwy zamówienia), 
3) kwotę zobowiązania, 
4) termin ważności gwarancji, 
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na 
każde pisemne żądanie Zamawiającego, 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 
akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub 
poręczenia. 
6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać 
Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu, napierwsze pisemne 
żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,kwoty do wysokości 
wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień 
ograniczających abstrakcyjność gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż 
termin obowiązywania Umowy powiększony o 30 dni. 
7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi również zawierać klauzule o treści „Wszelkie spory 
dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i 
podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego”. 
8. Do gwarancji muszą być załączone dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisanych pod 
gwarancją do reprezentacji Gwaranta. 
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie i na zasadach 
określonych w art. 151 ustawy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy  oraz zmian umowy. 
1.Wykonawca po wyborze oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie przedłoży w formie papierowej i 
elektronicznej w pliku edytowalnym projekt przyszłej umowy celem akceptacji jej postanowień.  
2. Umowa ma zawierać istotne postanowienia, które są zawarte w zał. nr 4 do SIWZ.  
 

  
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga do Sądu. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 



        SZP-332-23PNU/2019                            Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie                                        
22 

 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z 
dowodem uiszczenia wpisu. 

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego 
przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, oraz dalsze pisma związane z odwołaniem wnoszone w tej postaci, Wykonawca 
przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której 
obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Terminy na wniesienie odwołania: 
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy, zdanie drugie. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołujący za pomocą środków komunikacji elektronicznej 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. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

 
XVIII. Opis części zamówienia 

 Ilość części 1.  
 

XIX. Umowa ramowa 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

XX. Zamówienia powtarzające się 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zamówień powtarzających się.  
 

XXI. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą 
elektroniczna 

1. Adres poczty elektronicznej: przetargi@wssd.olsztyn.pl 
2. Adres strony internetowej: www.wssd.olsztyn.pl  
 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
 

XXIV. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

   
XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem art. 93 ust. 4. ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 

XXVI. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 3a 
Zamawiający nie wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 
ww. wchodzących w realizację przedmiotowego zamówienia, które polegałoby na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z p. 
zm.) 
 

XXVII. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 4: 
 Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły 
osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie. 

 
XXVIII. Informacje dotyczące podwykonawcy 
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Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Przyjmuje się, że brak 
wskazania Podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części 
zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty. 

 
XXIX. Postanowienia końcowe 
A. Zasada ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty  

  1.  Zamawiający, zgodnie z treścią art. 92 UPZP niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
Wykonawców podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
4) cenę oferty wybranej; ilość punktów uzyskanych w kryterium oceny ofert przez poszczególnych  
wykonawców. 
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego, 
poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, zamieszczone na stronie  internetowej Zamawiającego 
www.wssd.olsztyn.pl. 
3. O unieważnieniu postępowania w zakresie poszczególnych zadań zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 
składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne 
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, 
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego 
samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
 

XXX.  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”, informuję, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. 
dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn; 

� inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława 
Popowskiego w Olsztynie  jest Pan Zbigniew Łupina  tel. 89- 5393458 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZP-332-23PNU-2019 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

� 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”;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� 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;   

� 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; 
� 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.  

 
XXXI. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
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Załącznik nr 1  -  wzór formularza ofertowego; Załącznik nr 2  -  wykaz punktu poboru; Załącznik nr 3-  jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia;  Załącznik nr  4  istotne postanowienia treści umowy;; Załącznik nr 5  -Klucz 
publiczny;  Załącznik nr 6  -  wzór wykazu wykonanych dostaw;  

 
 
 
 
SIWZ opracował:   Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Wichowski  /podpis nieczytelny/      

                      
 
 
 
 
 
 
Sprawdzono pod względem merytorycznym: Z-ca Dyr. ds. techn.-eksploatacyjnych mgr Janusz Góra 
                                                                                                             /podpis nieczytelny/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Zatwierdzam SIWZ do przetargu 

______________________________________ 
          

          dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek 
                                  DYREKTOR SZPITALA 

                   /podpis nieczytelny/ 
               
  
 
 
 
 
 
 Olsztyn, dnia 10-04-2018r 
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 Załącznik Nr 1                     
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 
1.Dane dotyczące wykonawcy 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*  
Numer faksu:   0 (....  ) ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................ 
Nr rachunku rozliczeniowego  ...................................................................   
Godziny urzędowania            ................................................... 
Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego 
w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-23PNU-2019, 
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Łączna cena oferty ryczałtowa brutto XXXXXXXXzł 
 
w tym podatek VAT XXXXXXXzł 
 
W obliczeniach dotyczących ceny ujęto: cenę jednostkową energii elektrycznej netto 
w kwocie: 
XXXXXXXXXzłotych/MWh 
 
Oraz ceny netto składników usług dystrybucji energii elektrycznej z aktualnie 
obowiązującą Taryfą (podać nazwę) XXXXXX 
 
 
4.Oświadczam, że: 
4.1  Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie.  
4.2  Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania 
problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... 
4.4 Jesteśmy związani ofertą przez okres wymagany w SIWZ 

 
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie 
niniejszej oferty : 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy[[. mail: .......... .......... 
.... 
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► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy w ntym montaż, uruchomienie urządzenia: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy[[mail, : .......... .......... 
..........  

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: (do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy; do zawarcia umowy – niepotrzebne skreślić)  
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne 
informacje do przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu  oraz, 
że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas 
zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej 
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7.5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w 
przedmiotowym postępowaniu  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego  
       obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  
7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
7.7 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
 
8.Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): 
[[[[[[[[[[[[[[[  
dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : 
HHHHHHHHHHHHHHH. 
► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 
[[[[[[[[[[[[[[[[[[  
dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr 
(podać numer postępowania ) : HHHHHHHHHHHHHHH. 

 
9. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.  
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
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Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 
11.Inne informacje wykonawcy:  
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[ 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców . 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
 
 
 
 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób         
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
 
 
 
____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy                              
 
 
 
      miejscowość i data ....................................... 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwot
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Załącznik nr 2 

 

Podstawowe informacje dotyczące Kompleksowej dostawy energii elektrycznej 
 
 
 

Ilość układów pomiarowych rozliczających 

zużytą energią elektryczną 2 

Całkowita moc umowna [kW] 
450 (od 01.01.2020 do 30.06.2020) 

680 (od 01.07.2020 do 31.12.2021) 

Grupa taryfowa wg OSD 
Wg wykazu punktów poboru stanowiącego Załącznik nr 2cd. do 

SIWZ 

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania 

umowy [MWh] 
4 226,00 

Informacja o umowach obecnie 

obowiązujących Zamawiającego 

Umowa na sprzedaż energii upływa z końcem  2019 roku 

natomiast  umowa dystrybucji zawarta na czas nieokreślony 

Informacja o udziałach Zamawiającego w 

akcjach promocyjnych lub lojalnościowych 

Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów 

lojalnościowych i promocyjnych 
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 Zał. 2 cd. 

 

 

Wykaz punktów poboru zgłoszonych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej na lata 2020 – 2021 

Lp. Nazwa punktu poboru Adres Numer PPE Operator 

Systemu 

Dystrybucyjnego 

Taryfa Moc umowna 

[kW] od 

01.01.2020 do 

30.06.2020 

Moc umowna 

[kW] od 

01.07.2020 do 

31.12.2021 

Prognozowane łączne zapotrzebowanie 

na energię elektryczną [MWh] w latach 

2020-2021 

Obecny 

sprzedawc

a 

1 Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital Dziecięcy im. prof. dr S. 

Popowskiego w Olsztynie 

ul. Żołnierska 18a,                             
10-561 Olsztyn 

480037630036146392 Energa - Operator 
SA 

B23 200 350 od 01.01.2020 do 30.06.2020 - 191,24                      
od 01.07.2020 do 31.12.2021 - 780,73  

Energa - 
Operator SA 

2 Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital Dziecięcy im. prof. dr S. 

Popowskiego w Olsztynie/ 
Szpital Dziecięcy st. Transf. S-1, 

Żołnierska 18,                                 
10-601 Olsztyn 

ul. Żołnierska 18a,                              
10-561 Olsztyn 

480037630033440803 Energa - Operator 
SA 

B23 250 330 od 01.01.2020 do 30.06.2020 - 640,26                 
od 01.07.2020 do 31.12.2021 - 2613,77 

Energa - 
Operator SA 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

Istotne postanowienia umowy kompleksowej 

 
Zawarta umowa ma zawierać zapisy kompleksowego wzoru stosowanego przez Wykonawcę, 
która jest zgodna z wymaganiami lokalnego OSD oraz uwzględniać wszystkie zapisy wynikające 
z prawa energetycznego i aktów wykonawczych, a dotyczące umowy kompleksowej. Stosowany 
przez Wykonawcę wzór umowy kompleksowej należy rozszerzyć o istotne postanowienia umowy 
zawarte w niniejszym Załączniku w zakresie w jakim nie są sprzeczne z Prawem energetycznym. 
W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami wzoru umowy kompleksowej stosowanymi przez 
Wykonawcę, a istotnymi postanowieniami umowy kompleksowej zawartymi w niniejszym 
załączniku zastosowanie mają postanowienia umowy kompleksowej objęte przedmiotowym 
załącznikiem w zakresie w jakim nie są sprzeczne z Prawem energetycznym. 

 
UMOWA NR SZP/23/2019/PW  

 
Umowa została zawarta w Olsztynie dnia  r. pomiędzy: 
 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego   
w Olsztynie      

adres siedziby:  10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a  

NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
reprezentowanym przez: 

1.     Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek 

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

���. 

            NIP     Regon  

reprezentowaną przez: 

 
1.   ...................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 
 
    Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej 
oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej” dla Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia [[.04.2019 r. (znak sprawy: SZP-332-23PN-2019), opartego na 
przepisach ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jedn. Dz. U. z 2018 
roku, Nr poz. 1986 z p. zm.), w ramach zamówienia została wybrana oferta w/w Firmy.   
 Podstawę do realizacji warunków umowy stanowią :  
1. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku;  
2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD;  
3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE – Operator SA;  
4. Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki; 
 

    § 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia 
[[[[[[..2019 r. 
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2. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do XXXX zł.  
3. Do wymienionej w ust. 2 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości [[[[. zł.  

4.  Razem brutto ust. 2 i 3: [[[[[ zł. 

 
§ 2 

1. Ustalona ilość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o 20%, stosownie do rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego.  

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia cen jednostkowych, określonych 
w zał. nr 1 do niniejszej umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu 
zamówienia, nie  będą  służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, 
w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 
[[[[[[[[[... Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych zapotrzebowania 
objętych  niniejszą umową, w zależności od aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany  te nie wymagać 
będą formy pisemnej. 

5. Realizacja każdego z zadań  ma charakter samodzielnego zobowiązania stron, ze wszystkimi 
płynącymi z tego tytułu  konsekwencjami prawnymi.  

 
Postanowienia ogólne : 
6.1. Strony ustalają, że umowa jest realizowana w formule umowy kompleksowej. 
 
6.2. Zamawiający posiada tytuł prawny do swobodnego dysponowania obiektem, w którym 
znajdują się punkty poboru energii. 
 
6.3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi kompleksowej obejmującej dostawy 
energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru energii 
wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
6.4. Wykonawca oświadcza, że posiada umocowanie dla podpisania umowy o świadczenie 
usługi dystrybucji energii elektrycznej w imieniu zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w 
ramach umowy kompleksowej oraz że Operator Systemu Dystrybucyjnego posiada aktualną na okres 
realizacji zamówienia koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki 
10.Zamawiający zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej oraz terminowej zapłaty Wykonawcy 
należności związanych ze świadczeniem usługi kompleksowej. 
 
11.Określenie przewidywanego poboru energii elektrycznej nie stanowi ze strony Zamawiającego 
zobowiązania do jej zakupu w podanych ilościach, stanowi jedynie informację dla Wykonawcy oraz OSD o 
wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną i zakresie usługi dystrybucji. 
 
12.Dane techniczne dotyczące punktów poboru energii będą zgodne z danymi zawartymi w załączniku nr 
2. 
 
13.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do dokonania weryfikacji danych zawartych załączniku nr 2 z 
danymi OSD i wprowadzenia ich do umów kompleksowych, 
14.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu umowy kompleksowej w terminie14 dni 
od dnia jej weryfikacji z OSD. 
15.Zamawiający ma prawo do zmiany grupy taryfowej. 
16.Zamawiający ma prawo do zmiany mocy umownej. 
 
17.Zmiana warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nie będzie przesłanką do 
konieczności zawarcia nowej umowy na dostawy i świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej 
 
18.Zamawiający ma prawo do wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną 
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energię elektryczną oraz żądania przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań urządzeń układu 
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. 
 
19.Warunki techniczne realizacji Umowy: 
19.1Wykonawca odpowiada za działania OSD jak za swoje. 
 
19.2 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii zgodnie z parametrami jakościowymi 

energii określonymi w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń w przepisach powszechnie 
obowiązujących. 

 
19.3 Parametry jakościowe energii w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń obowiązujące w 

dniu zawierania Umowy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, 
poz. 623 z późn. zm.), wydane na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne. 

 
19.4 Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej zużywanej w punktach poboru energii Zamawiającego. 
 

19.5 Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez 
Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w 
załączniku nr 2 

 
19.6 Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. 

 
19.7 Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym, w tym zgłaszanie 

grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 
 

20. Rozliczenia i warunki płatności 
 

20.1 Rozliczenia odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w 
okresach zgodnych z taryfą OSD. 

20.2 Wykonawca za świadczoną usługę kompleksową wystawi Zamawiającemu fakturę, którą 
dostarczy na adres Zamawiającego. 

20.3 Rozliczenia z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie ceny 
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. 

20.4 Rozliczenia z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych będą dokonywane na podstawie cen 
zawartych w obowiązującej Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

20.5 Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Zamawiającego, tj.: nazwę, adres i NIP  
20.6 Należności wynikające z faktur VAT wystawionych poprawnie są płatne w terminie nie 

dłuższym niż 60 dni od daty wystawienia wypełnionej faktury VAT. W przypadku dostarczenia 
Zamawiającemu faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, Zamawiający zobowiązany jest do 
zapłaty w terminie 44 dni od jej otrzymania. 

20.7 W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji faktury lub wniosku o korektę 
nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty 
faktury VAT. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu korekty faktury VAT po 16 dniach od jej 
wystawienia, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

20.8 Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 
20.9 Za przekroczenie terminów płatności określonych w umowie, Wykonawcy przysługuje prawo 

do naliczania odsetek w wysokości ustawowej w stosunku do Zamawiającego pozostającego w 
zwłoce. 

20.10 Jakiekolwiek wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem 
cesji na rzecz osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej strony. 

20.11 Cena sprzedaży energii elektrycznej będzie niezmienna przez okres trwania umowy za 
wyjątkiem negocjacji będących skutkiem  obniżek cen na rynku energii elektrycznej. 
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21. Czas obowiązywania Umowy i warunki i warunki jej rozwiązania. 

Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. i zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2021 r. 
 
 

22. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wartości brutto Umowy stanowiącej iloczyn szacunkowej wysokości zużycia energii elektrycznej w 
okresie trwania Umowy, oraz ceny jednostkowej za 1 MWh brutto.  

23. Za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę lub z winy Wykonawcy  Zamawiający 
obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 100% wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (przepadek zabezpieczenia). 

 
24. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 
wartości brutto Umowy stanowiącej iloczyn szacunkowej wysokości zużycia energii elektrycznej w 
okresie trwania Umowy, oraz ceny jednostkowej za 1 MWh brutto. 

 
d) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia należnego za 
dostawy i usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje 
prawo dochodzenia od Zamawiającego kar umownych ani odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy. 
 

25. W przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wysokość kar umownych Zamawiającemu 
przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
26. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy bez konieczności uzyskania w tym zakresie jego zgody. 
 

27. Standardy jakości obsługi 
 
27.1 Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie Prawa energetycznego. 
 
27.2 W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającego przysługuje 
prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 
2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (Dz. U. 2017 poz. 2500) oraz innych obowiązujących aktach prawnych. 
 
27.3 Jeżeli szkoda przekracza kwotę bonifikaty Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 
28. Obowiązki Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się do: 
 
 

A. Powiadamiania Zamawiającego o zmianach warunków dostarczania energii elektrycznej, a w 
szczególności wymagających przystosowania do nich urządzeń elektrycznych należących do 
Zamawiającego. 

B. Informowania Zamawiającego, z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem o terminach : 
planowanych przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej przez ogłoszenia w prasie lokalnej 
lub inny sposób zwyczajowo przyjęty. 
planowanej wymiany urządzeń układu pomiarowego energii elektrycznej; 
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C. Udzielania informacji o przewidywanych terminach przywrócenia normalnych warunków 
dostarczania energii elektrycznej w razie występowania zakłóceń w jej dostarczaniu. 

D. Bezzwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej. 
 

E. Ograniczenia przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do niezbędnego minimum, w 
przypadku awarii (nieprzewidziane przerwy w dostawie energii elektrycznej) lub nieprzewidzianych pilnych 
prac koniecznych dla zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii. 
 

Warunki zmiany umowy 
§ X.. 

 
1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 
następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej 
umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty, realizację i  nadzór nad realizacją przedmiotu 
umowy; 
1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości przedmiotu 
umowy  
1.4 nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kc. 
1.5 Zaistnienie nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych 
1.6 Zaistnienia siły wyższej 
1.7 zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy 
jeżeli  nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e niezależnie od ich wartości, 
1.8 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie  
1.9 Zmiana miejsca dostawy – w przypadku przeniesienia punktu poboru energii, 
1.10 zmniejszenia ceny - wskutek obniżenia cen energii na rynku dopuszcza się negocjacje ceny 

energii, 
1.11 zmiany ceny – w razie zmian stawek opłat za świadczenia usług dystrybucji, wynikających ze 

zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki – zmiana taryfy nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe wynikające ze 
zmienianej taryfy OSD, 

1.12 zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy takich jak moc umowna czy grupa 
taryfowa - jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie 
spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 

1.13 niezależnie od powyższego dokonanie każdej z ww. zmian będzie możliwe w razie 
zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy. Ponadto dokonanie każdej z 
powyższych zmian będzie możliwe w razie wyniknięcia niejasności pomiędzy zapisami wzoru 
umowy kompleksowej stosowanymi przez Wykonawcę a istotnymi postanowieniami umowy 
kompleksowej zawartymi w niniejszym załączniku, których nie można usunąć w inny sposób a 
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

 
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10  przewiduje się 
zmianę terminu lub sposobu wykonania umowy lub spełnienia świadczeń o ile powodować one będą 
konieczność tych zmian,  z zastrzeżeniem ust. 1.8. 
3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
4.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
29. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego); 
30. zmiany danych teleadresowych,; 
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5. Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego 
akceptacji przez Strony.  
6.W przypadku, gdy, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, dojdzie do zmiany: 
 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
d) stawki podatku od towarów i usług, 
Wysokość należnego wynagrodzenia wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, jeśli zmiany te 
będą miały  wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 6 a), b) c), d). 

7. Warunkiem odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach 
wskazanych w ust. 6, jest pisemne zgłoszenie przez Stronę żądania zmiany tej wysokości, w którym 
Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a 
Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. Zmiana przepisów nie będzie powodować automatycznej 
zmiany kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   
8.   W zgłoszeniu Wykonawcy, Wykonawca umowy obowiązany jest do szczegółowego opisu i wyliczenia 
wpływu zmian opisanych w ust. 6 na koszt wykonania zamówienia, która dostosowywać będzie wprost 
proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy do poziomu kosztów ponoszonych na realizacje zamówienia w 
związku ze zmianami przepisów prawa wymienionych w ust. 6 z zastrzeżeniem, że zmiana należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia może również ulec zmniejszeniu na tych samych zasadach i w przypadkach 
wprowadzenia zmiany przepisów prawa.  
9. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 6 Zamawiający będzie uprawniony do 
zweryfikowania zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie 
postulowanej zmiany należnego wynagrodzenia. Wnioskowana zimna wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy dotycząca zmiany przepisów prawa w szczególności w przypadku, o którym mowa w ust. 6 
ppkt a) powinna być poparta odwołaniem się do stosownych udokumentowanych wyliczeń zawierających 
kalkulację kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego stanu zatrudnienia przy 
realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. 
10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. d) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 
11.W przypadku zmiany, o której mowa w ust 6 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
12. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu lub obniżenia całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w 
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
13.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa 
w ust. 6 – jeśli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian umowy 
złoży pisemny wniosek,  w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania 
przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.   
14. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 6 a), b), c), d) mogą być dokonane 
wyłącznie w wyniku negocjacji Stron umowy i  będą wprowadzone do umowy stosownym aneksem. W 
ramach negocjacji nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy kosztem ograniczenia zakresu 
usług. 
 

§ X. 
 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % całkowitego kosztu 
usługi brutto, o którym mowa w §    [[[.,   w formie [[[[[. 
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2. Kwota zabezpieczenia wynosi [[[[[[[[ zł (słownie:  [[[[[[[[[[[/100 ). 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, gwarancja zawiera klauzulę zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zleceniodawcy, wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wykonywał należycie umowy. Gwarancja 
będzie ważna do min. 30 dni ponad termin obowiązywania umowy tj. do 31 stycznia 2022 r. 
5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni liczonym od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Szpital zamówienia za należycie wykonane. 
 
 
Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, 
będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, właściwym  
sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ X. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. 

Dz. U.   z 2017r.  poz. nr 1579 ) oraz ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, 

poz. 932 z późn. zm.) 

      
§ XX 

Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 
 
 
Załączniki: 
 

1. SIWZ, 

2. Oferta złożona przez Wykonawcę. 
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Załącznik Nr 6 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Nr telefonu lub e-miał XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 

Wykaz dostaw dotyczy postępowania na wykonanie „Kompleksowej dostawy energii 
elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji 

energii elektrycznej” 
 
 

SZP-332-23PNU-2019 
 

Lp. 

Przedmiot (zakres i opis) wykonanej dostawy 

(zawarte informacje muszą jednoznacznie 
potwierdzać wymagania/warunek określone 
w rozdziale V ust. B pkt. 2 SIWZ  

Informacja o wolumenie 

(potwierdzającym 
warunek rozdziale V ust. 
B pkt. 2 SIWZ  

Data wykonania dostawy  
(dd.mm.rrrr)  

Nazwa, adres podmiotu, 
na rzecz którego została 
zrealizowana dostawa  

1     

2     

3     

  
Do dostawy wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody określające, czy dostawy te zostały 
wykonane w sposób należyty. 
 
 
 
 
…………………………………………………………… (miejscowość, data) 

 

 
 
 
 

……………………………………… (podpis/-y przedstawiciela/-li upoważnionego/-nych do reprezentowania wykonawcy) 

 


