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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552727-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Elektryczność
2020/S 225-552727

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Podole 60
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-394
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Piorun-Mazurek
E-mail: kmazurek@kpt.krakow.pl 
Tel.:  +48 690875100
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kpt.krakow.bip-e.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://kpt.krakow.bip-e.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzający specjalną strefą ekonomiczną

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. z podziałem na 2 
części
Numer referencyjny: 1/09/2020/PZP

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb Krakowskiego Parku Technologicznego sp. 
z o.o. z podziałem na 2 części:
— część nr 1 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole” w Krakowie przy ul. Podole 60,
— część nr 2 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Życzkowskiego” w Krakowie przy ul. Prof. 
Michała Życzkowskiego 14.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole” w Krakowie przy ul. Podole 60
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 1 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole” w Krakowie przy ul. Podole 60:
1. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole” 
w Krakowie przy ul. Podole 60. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 833), zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny.
2. Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy (10 miesięcy) wynosi 1500 MWh. 
Planowane zużycie energii elektrycznej na charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze 
strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawianego orientacyjnie podanej ilości 
energii.
3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń Tauron 
Dystrybucja sp. z o.o. w stacji transformatorowej przypisanej do PPE kod PLTADU293027615266 oraz 
PLTADU293027615339 znajdującej się w Krakowie przy ul. Podole 60. Miejsce rozgraniczenia własności 
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urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a 
Zamawiającym stanowią zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń Tauron Dystrybucja sp. z o.o.
4. Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych. 
Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy,
Przy czym:
Przyłącze 1:
a) Przekładniki prądowe 30/5A stanowią własność Zamawiającego,
b) Przekładniki napięciowe 15000:1,73/100:1,733 V stanowią własność Zamawiającego,
c) Licznik 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy max i energii biernej, stanowi własność 
Zamawiającego i zabudowany jest: w stacji transformatorowej,
d) Licznik kontrolny energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy max, stanowi własność Zamawiającego i 
zabudowany jest: w stacji transformatorowej.
Przyłącze 2:
a) Przekładniki prądowe 30/5A stanowią własność Zamawiającego,
b) Przekładniki napięciowe 15000:1,73/100:1,733 V stanowią własność Zamawiającego,
c) Licznik 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy max i energii biernej, stanowiący własność 
Zamawiającego,
d) Licznik kontrolny energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy max, stanowiący własność 
Zamawiającego, i zabudowane są: w stacji transformatorowej.
5. Zamawiający kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III. Ustala się dla przyłącza: Moc przyłączeniową dla 
każdego przyłącza Pp = 800 kW, moc umowną Pu = 680 kW oraz 156 kW, tg = 0,4, minimalną moc umowną dla 
każdego z przyłączy, P umin = 156 kW.
6. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie miesięcznych wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego według grupy taryfowej B21.
7. W chwili obecnej Zamawiający posiada zawartą w dniu 06.03.2020 roku umowę sprzedaży energii 
elektrycznej z TRMEW OBRÓT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 
Warszawa. Umowa jest zawarta na czas określony do dnia 28.02.2021 r. godzina 24:00.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest związany umową o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej zawartą w dniu 04.12.2015 r. z Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzedaży energii elektrycznej bez przerwy (konieczność 
zachowania ciągłości zasilania urządzeń najemców Zamawiającego).
9. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego niezbędnych procedur 
związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Jeśli będzie to konieczne, Zamawiający udzieli 
Wykonawcy w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa.
10. Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, uwzględniającym istotne 
postanowienia (zał. nr 6 do SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Życzkowskiego” w Krakowie przy ul. Prof. Michała 
Życzkowskiego 14
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 2 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Życzkowskiego” w Krakowie przy ul. Prof. 
Michała Życzkowskiego 14.
1. Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT 
Życzkowskiego” w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14 w Krakowie. Sprzedaż energii elektrycznej 
odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 833), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z 
dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny.
2. Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy (10 miesięcy) wynosi 530 MWh. Planowane 
zużycie energii elektrycznej na jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert
I w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej 
w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 
Zamawiającego orientacyjnie podanej ilości energii.
3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń Tauron 
Dystrybucja sp. z o.o. w stacji transformatorowej nr 22464 znajdującej się w Krakowie przy ul. Prof. Michała 
Życzkowskiego 14. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym 
zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Zamawiającym stanowią zaciski prądowe łącznika szyn od 
strony urządzeń Tauron Dystrybucja sp. z o.o. w stacji transformatorowej nr 22464.
4. Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych. 
Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy, przy czym:
Przyłącze:
a) Przekładniki prądowe 20/5A stanowią własność Zamawiającego,
b) Przekładniki napięciowe 15/V3/0,1/V3 kV stanowią własność Zamawiającego,
c) Licznik 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy max i energii biernej, stanowiący własność 
Zamawiającego,
d) Licznik kontrolny energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy max, stanowiący własność 
Zamawiającego,
I zabudowane są: w stacji transformatorowej.
5. Zamawiający kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III. Moc przyłączeniowa dla całego obiektu Pp = 
500 kW. Ustala się dla przyłącza: Moc przyłączeniową Pp = 500 kW, moc umowną Pu = 500 kW, tglo= 0,4, 
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minimalną moc umowną wynikającą z 20 % prądu znamionowego przekładników prądowych przy cosl = 1, P 
umin = 104 kW.
6. Rozliczenia za sprzedana energię elektryczną odbywać się będą na podstawie miesięcznych wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego według grupy taryfowej B21.
7. W chwili obecnej Zamawiający posiada zawartą w dniu 06.03.2020 roku umowę sprzedaży energii 
elektrycznej z TRMEW OBRÓT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 
Warszawa. Umowa jest zawarta na czas określony do dnia 28.02.2021 r. godzina 24:00.
8. Ponadto Zamawiający posiada zawartą w dniu w dniu 10.12.2014 umowę o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 402008822/2014 z firmą Tauron Dystrybucja S.A., ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków. Umowa 
o świadczenie usług dystrybucji jest zawarta na czas nieokreślony.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzedaży energii elektrycznej bez przerwy (konieczność 
zachowania ciągłości zasilania urządzeń najemców Zamawiającego).
10. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego niezbędnych procedur 
związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Jeśli będzie to konieczne, Zamawiający udzieli 
Wykonawcy w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa.
11. Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę. Będzie on musiał uwzględniać 
istotne postanowienia przedstawione w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
w szczególności dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów. W odniesieniu do ww. warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej musi 
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spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Żaden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.
W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, Zamawiający nie dopuszcza polegania przez Wykonawcę na uprawnieniach 
podmiotu trzeciego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ponadto Zamawiający informuje, co następuje (numeracja zgodna z SIWZ):
5.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej musi 
spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Żaden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.
5.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki obligatoryjne).
5.7. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 ustawy.
5.8. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
5.8.1. w przypadku przewidzianym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto 
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
5.8.2. w przypadku przewidzianym w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, tj. Wykonawcę który w sposób zawiniony 
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w 
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
5.8.3. w przypadku przewidzianym w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy, tj. który, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5.8.4. w przypadku przewidzianym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, tj. Wykonawcę, który naruszył obowiązki 
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności.
5.9. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.
5.10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy lub 
na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 5.8. SIWZ może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
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wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.
Ponadto Zamawiający informuje, co następuje (numeracja zgodna z SIWZ):
5.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5.10. SIWZ.
5.12. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
(...)
5.15. 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, jednakże
W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, Zamawiający nie dopuszcza polegania przez Wykonawcę na uprawnieniach 
podmiotu trzeciego.
5.16. 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 (oświadczenie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (oświadczenie podmiotu trzeciego), 
należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.17. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w pkt. 5.15. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego:
5.17.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
5.17.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.4. SIWZ.
5.18. 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:
5.18.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
5.18.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego,
5.18.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
(...)
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty 
składane wraz ofertą – dla obu części:
6.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), przy czym:
— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec nich podstaw 
do wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w 
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postępowaniu, składa oświadczenie, o których mowa w punkcie 6.2. SIWZ w formie osobnych JEDZ, podpisane 
przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dokumenty dotyczą,
— W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ składa oddzielenie każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
(...)
6.17. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ponadto Zamawiający informuje, co następuje (numeracja zgodna z SIWZ):
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia – składane na wezwanie Zamawiającego – część nr 1 i część nr 2
(...)
7.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów, Zamawiający będzie wymagał złożenia kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnie 
obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
7.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia.
(...)
7.2.1.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
7.2.1.2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
7.2.1.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu,
7.2.1.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
7.2.1.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
7.2.1.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
7.2.1.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) – wzór 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.
Ponadto Zamawiający informuje, co następuje (numeracja zgodna z SIWZ):
7.2.2. Dodatkowe informacje i wymagania dotyczące oświadczeń lub dokumentów potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.
7.2.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1. SIWZ:
7.2.2.1.1. pkt 7.2.1.2. SIWZ – 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,
7.2.2.1.2. pkt 7.2.1.1, 7.2.1.3. i 7.2.1.4. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami,
W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7.2.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2.2.1.1. i 7.2.2.1.2. lit. a) SIWZ, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 7.2.2.1.2. lit. b) 
SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7.2.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.2.2.1. SIWZ, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.2.3. SIWZ stosuje się.
7.2.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 
7.2.1.2. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.2.2.1.1. SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 14 i 21 ustawy. 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 
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lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.2.3. SIWZ zdanie 
pierwsze stosuje się.
7.2.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu.
(...)
7.3.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ, o tych podmiotach w JEDZ. 
Wykonawca, który powołuje się na te podmioty składa także odrębne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące 
tych podmiotów, podpisane przez te podmioty.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/12/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/12/2020
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Podole 60 w Krakowie.
W przypadku utrzymania stanu stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, udział 
wykonawców w publicznym otwarciu ofert nastąpi poprzez transmisję online dnia 21 grudnia 2020 r., o godzinie 
13.30, na stronie: http://kpt.krakow.bip-e.pl/.
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert.
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 terminu, o którym mowa w pkt. 9.1. SIWZ, o 
oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.
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 zdanie drugie albo w 
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terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Email: odwolania@uzp.gov.pl 
URL: http://www.uzp.gov.pl
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
e-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 2245878 00
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2020

18/11/2020 S225
https://ted.europa.eu/TED

12 / 12

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

