
 

 

 
 
 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ)  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129) na: 

 

„Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.  

z podziałem na 2 części” 

 

numer postępowania: 1/09/2021/PZP 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

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

 

 

 

Kraków, dnia 24.09.2021 r. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania 

 

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 

ul. Podole 60 

30-394 Kraków 

tel. 12 640 19 40 

NIP: 675-11-57-834 

REGON: 351381295 

KRS: 0000058058   

e-mail: kmazurek@kpt.krakow.pl 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/przetargi 

adres strony internetowej, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/przetargi  

adres skrzynki ePUAP: /KPT_Krakow/SkrytkaESP 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z  2021 r. poz. 1129) 

zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”.  

2.2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. 

procedurę odwróconą). 

2.3. W pierwszej kolejności Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2.4. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie 

wymaga złożenia wraz Ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.2. SWZ (dokumentu JEDZ). 

Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona. 

2.5. Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków 

dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.2. SWZ, potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego 

badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonana kwalifikacji podmiotowej 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej ocenia, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

2.6. Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa w pkt. 2.5. SWZ do momentu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

2.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2.8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

2.9. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w formie elektronicznej, przy użyciu miniPortalu, 

znajdującego się pod adresem htttps://miniportal.uzp.gov.pl/ (zwanym dalej miniPortalem), ePUAP 

https://ePUAP.gov.pl/wps/portal/. 

2.10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/


 

 

 
 
 

odbywa się przy użyciu: 

2.10.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,   

2.10.2. ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – /KPT_Krakow/SkrytkaESP,  

2.10.3. https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/przetargi,  

2.10.4. poczty elektronicznej: kmazurek@kpt.krakow.pl.  

2.11. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Karolina Piorun-Mazurek 

tel. +48 690 875 100, email: kmazurek@kpt.krakow.pl.  

2.12. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do 

komunikacji”. 

2.13. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania  

z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

2.14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 

2.15. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP, za datę przekazania 

wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub 

na email: kmazurek@kpt.krakow.pl.  

2.16. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

2.17. ID postępowania zawiera załącznik nr 8 do SWZ. 

2.18. Identyfikator postępowania jest dostępny na „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu.  

2.19. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikacji, niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

 

3. Opis Przedmiotu Zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez okres 12 miesięcy energii elektrycznej dla potrzeb 

Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. z podziałem na 2 części:  

3.1.1. część nr 1 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole” w Krakowie przy 

ul. Podole 60; 

3.1.2. część nr 2 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Życzkowskiego”  

w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14. 

3.2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają Opis przedmiotu zamówienia, 

stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik  

nr 7 do SWZ. 

3.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 

Główny kod CPV:  09310000-5 Elektryczność 

 

3.4. Rodzaj zamówienia: dostawy.  

3.5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, zgodnie z pkt 3.1 SWZ. Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub 

obu części zamówienia. Ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone 

odrębnie dla każdej części.  



 

 

 
 
 

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.  

3.7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny  

i ustawie Prawo zamówień publicznych. 

3.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

Wyjaśnienia udzielone w trybie art. 135 ustawy Pzp, stanowią integralną część SWZ. 

3.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

3.10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane. 

3.11. Zamawiający nie przewiduje 

3.11.1. odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

3.11.2. sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

 

4. Wymagany termin wykonania zamówienia  

Dla obu części wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy kalendarzowych od 01.01.2022 r. do 

31.12.2022 r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu – dla obu części 

5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

5.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

            nie dotyczy 

5.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów: 

Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

5.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

nie dotyczy  

5.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

nie dotyczy  

5.3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, określony w pkt 

5.2.2. SWZ będzie spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, o których 

mowa w pkt 5.2.2 SWZ. 

5.4.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych.  

5.5.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów.  



 

 

 
 
 

5.6.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

5.7.   Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 5.5 SWZ, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do tych zasobów oraz określa, w szczególności:  

5.7.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  

5.7.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,  

5.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składnia ofert nie polegał on w danym zakresie 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

5.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.10. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy: 

5.10.1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, 

5.10.2. są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o 

którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania 

w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

5.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 ,5, 7, 8, 10 ustawy 

Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 

5.2. SWZ. 

5.12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w pkt. 7.2. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5.13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 

wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe,  

o których mowa w pkt. 7 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 7.8. 

SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku,  

w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.2 SWZ. 

5.14. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” 

w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia lub dokumenty. 

 

6. Przesłanki wykluczenia Wykonawców: 

6.1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp to jest: 

6.2.1. naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba 

że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert 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 – art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; 



 

 

 
 
 

6.2.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; 

6.2.3. 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 dowodów – art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; 

6.2.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające  

z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło 

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub 

realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady – art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp; 

6.2.5. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego  

w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału  

w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych – art. 109  

ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp; 

6.2.6. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia – art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp. 

6.3. W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia wykluczenie Wykonawcy następuje na 

odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy Pzp. 

6.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, 10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub 

Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6.6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 6.5. SWZ, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 



 

 

 
 
 

Wykonawcy. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeśli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których 

mowa w pkt 6.5. SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

6.7. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców w zakresie podstaw do wykluczenia dokonana zostanie 

zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia 

lub dokumenty. 

 

7. Podmiotowe środki dowodowe 

7.1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia  

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

7.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem 

dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.  

7.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.2 SWZ (w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego  

w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 

dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca 

zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym), 

7.4. 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, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.  

7.5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenia/ oświadczeń, o których 

mowa w pkt 7.2. SWZ. 

7.6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany 

jest do złożenia: 

⎯ oświadczenia/ oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. SWZ;  

⎯ podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 7.6., 7.7., 7.8. SWZ.  

7.7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia Wykonawca składa: 

7.7.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

7.7.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 

7.7.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się  

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

  - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

7.7.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

7.7.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania  



 

 

 
 
 

z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz  

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

7.7.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłat tych należności; 

7.7.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji; 

7.7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast:  

7.7.6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 7.7.1. SWZ – składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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,  

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. Dokument, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.  

7.7.6.2. zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 7.7.3 SWZ oraz zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 7.7.4. SWZ, lub odpisu 

albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 7.6.5 SWZ - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

7.7.6.2.1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

7.7.6.2.2.  nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 

nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

Dokumenty, o których mowa w niniejszym pkt. 7.7.6.2 SWZ , powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

7.7.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 7.7.6. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 



 

 

 
 
 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 ustawy 

Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

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

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie 

pkt.  7.7.6.1 i pkt. 7.7.6.2 w dotyczące terminu stosuje się.  

 

7.8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca składa aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia  

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

7.9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów lub /i oświadczeń wymienionych w pkt. 7.2 lub/i 7.6. lub 7.7 SWZ 

odpowiednio do udostępnianych zasobów. 

7.10. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.2. SWZ lub podmiotowe 

środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 

podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia,  

o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

7.11. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp 

do tych środków; 

7.12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego 

postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

7.13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

7.14. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia.  

 

8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal; Adres skrzynki ePUAP: 

/KPT_Krakow/SkrytkaESP oraz udostępnionego przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/). 

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej 

(kmazurek@kpt.krakow.pl). 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

 
 
 

8.2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 

poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

9. Składanie wyjaśnień oraz zmiana treści SWZ 

9.1. Wykonawca może zwrócić się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej do Zamawiającego na adres: 

kmazurek@kpt.krakow.pl o wyjaśnienie treści SWZ.  

9.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

9.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść SWZ. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy 

Zamawiającego. 

9.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

10. Termin związania ofertą 

10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30.01.2022 r. 

10.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 10.2. SWZ, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

11. Złożenie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

11.1. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

 

Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

 

Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz oferty, wg druku stanowiącego załącznik nr 1 do 

SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru 

formularza oferty oferta powinna zawierać wszystkie wymagane we wzorze informacje. Oferta musi 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


 

 

 
 
 

być sporządzona z zachowaniem formy elektronicznej, tj. w formacie danych pdf i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, w języku polskim, pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

 

Uwaga! Zamawiający zwraca uwagę, że podpis profilem zaufanym ePUAP nie może być skutecznie 

stosowany w przedmiotowym postępowaniu w stosunku do dokumentów i oświadczeń co do 

których wymagane jest opatrzenie podpisem kwalifikowanym. 

 

W terminie wyznaczonym na składanie ofert, Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu, - pod rygorem nieważności - w formie elektronicznej:  

1) formularz oferty, wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania 

Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego 

reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – pełnomocnictwo zgodnie z pkt 5.10.2 SWZ, 

3) Jeżeli dotyczy – zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające, 

że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przy realizacji 

zamówienia, zgodnie z pkt. 5.5. SWZ - (wzór stanowi załącznik 5 do SWZ)  

4) Jeżeli dotyczy – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym 

stanowi pkt 5.14 SWZ (wzór stanowi załącznik nr 6 SWZ), 

11.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

11.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.  

11.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

11.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca,  

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

11.6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

11.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

11.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

11.9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11.11. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

 
 
 

11.12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej w SWZ „upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

11.13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

11.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 11.13. SWZ dokonuje w przypadku: 

11.14.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 

które każdego z nich dotyczą, 

11.14.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

11.14.3. innych dokumentów, w tym dokumentów, odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 11.13. SWZ może dokonać również notariusz. 

11.16. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 11.13. – 11.15. SWZ oraz pkt. 11.18. – 11.20. 

SWZ, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11.17. Podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

11.18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości 

mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

11.19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt.11.18 SWZ dokonuje w przypadku: 

11.19.1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,  

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, 



 

 

 
 
 

11.19.2. przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, 

11.19.3. pełnomocnictwa – mocodawca. 

11.20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt. 11.18 SWZ może dokonać również notariusz. 

11.21. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego  

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

12. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert 

12.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do dnia 02.11.2021 r. do 

godziny 9.00.   

12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.11.2021 r. o godz. 12.00.  

12.3. Otwarcie jest jawne. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podole 60, 30-394 Kraków.  

12.4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

12.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach. 

 

13. Sposób obliczania ceny oferty 

13.1. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu oferty całkowitą cenę (netto i brutto)  

za wykonanie zamówienia dla każdej z części, zastosowaną stawkę podatku VAT i wartość podatku 

VAT. Podatek VAT ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do kalkulacji ceny 

oferty w ramach każdej z części Wykonawca musi przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą na 

dzień składania ofert. 

13.2. Cena ofertowa dla każdej z części, podana w formularzu oferty, stanowi wynagrodzenie 

Wykonawcy i musi obejmować wszelkie należne opłaty oraz wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania 

przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów. Podana cena dla każdej z części jest obowiązująca w całym okresie ważności 

oferty. 

13.3. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie dla każdej z części ceny za jedną MWh 

sprzedanej energii elektrycznej (cena jednostkowa), a następnie po przemnożeniu tej ceny przez 

zakładane zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia, wyliczenia ceny za 

wykonanie całego przedmiotu zamówienia dla każdej z części.  

13.4. Cena oferta dla każdej z części powinna zostać wyliczona w oparciu o informacje zawarte w SWZ,  

w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) oraz projektowanych 

postanowieniach umowy (załącznik nr 7).  

13.5. Wszystkie ceny w formularzu oferty muszą być podane w złotych polskich (PLN) z zaokrągleniem do 



 

 

 
 
 

dwóch miejsc po przecinku.  

13.6. W Formularzu oferty wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi,  

a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.”  

i równoważnych). 

13.7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, informuje 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, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od 

towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

13.8. Cena jednostkowa, podana przez Wykonawcę w ofercie dla każdej z części, nie będzie zmieniana  

w toku realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SWZ wraz z załącznikami 

i przepisach powszechnie obowiązującego prawa.  

13.9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

14. Informacje dotyczące obcych walut 

14.1. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

14.2. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według 

kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia danego dokumentu. 

 

15. Kryteria oceny ofert 

15.1. Przy wyborze oferty dla każdej z części Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

 

Cena – 100% 

 

15.2. Kryterium „Cena” zostanie przeliczone na punkty według wzoru: 

 

C = (C min / C ob) x 100,00 pkt 

 

gdzie: 

C  – liczba punktów oferty badanej, przy czym 1,00 pkt odpowiada 1 % 

C min – najniższa cena spośród badanych ofert 

C ob  – cena oferty badanej 

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Za najkorzystniejszą w ramach danej części zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę 

realizacji zamówienia, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania 

określone przez Zamawiającego w SWZ. 

 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego 

16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach danej części Zamawiający informuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 



 

 

 
 
 

16.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

16.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 16.1. SWZ na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

16.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

16.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  

o których mowa w pkt. 16.3. SWZ jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 

16.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy ci – przed zawarciem umowy  

z Zamawiającym – na wezwanie Zamawiającego, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu 

kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

17. Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania 

17.1. Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 226 ust. 1 oraz 

art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. 

17.2. Postępowanie unieważnia się w przypadkach określonych w art. 255 i art. 256 ustawy Pzp. 

 

18. Projektowane postanowienia umowy i istotne zmiany treści zawartej umowy 

18.1. Projektowane dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią 

załącznik nr 7 do SWZ. 

18.2. Istotne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone  

w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

19. Podwykonawcy 

19.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. W przypadku 

powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca podaje w ofercie 

(Formularz Oferty) część zamówienia (np. zakres/ rodzaj zamówienia), której wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom, oraz podaje firmy tych Podwykonawców, o ile te dane są wiadome na 

etapie składania ofert.  

19.2. Wykonawca za wszelkie działania Podwykonawcy będzie odpowiadał jak za własne, zatem wszelkie 

związane z tym roszczenia Zamawiający będzie kierował wyłącznie do Wykonawcy.  

19.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.   

 

 



 

 

 
 
 

20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego  

20.1. 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:  

20.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.  

20.1.2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod mailem: 

ido@kpt.krakow.pl. 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii 

elektrycznej dla potrzeb Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. z podziałem na  

2 części” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

20.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp. 

20.2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

20.3. 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;  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

20.5. 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; 

20.6. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 

lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 



 

 

 
 
 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 

 

21. Dodatkowe informacje 

21.1. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

21.2. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki 

towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

21.3. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści.  

21.4. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

22. Środki ochrony prawnej 

22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art.  469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

22.2. Odwołanie przysługuje na: 

22.2.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy; 

22.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był 

zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

22.3. Szczegółowe postanowienia i informacje dotyczące środków ochrony prawnej, sposobu, formy, 

dopuszczalności i terminu ich wnoszenia są  opisane w Dziale IX „ Środki Ochrony Prawnej” ustawy 

Pzp. 

 

 

załączniki:  

1) Formularz oferty, 

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 

3) JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia), 

4) wzór oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, 

5) wzór oświadczenia podmiotu trzeciego, 

6) wzór oświadczenia w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

7) projektowane postanowienia umowy, 

8) ID postępowania  

 


