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I . ZAMAWIAJĄCY

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.
ul. Baranki 24
19-300 Ełk

tel. (+48) 87 620 95 76 
e-mail: przetargi@szpital.elk.pl

    
     Strona internetowa Zamawiającego (miejsce publikacji ogłoszeń i informacji): 

www.promedica.elk.com.pl
     Oficjalna Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego na ePUAP:       
      /Pro-Medica_Elk/SkrytkaESP 

II. TRYB  UDZIELENIA   ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” oraz na
podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy, o wartości szacunkowej
zamówienia powyżej 214 000,00 euro.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, mają
zastosowanie przepisy Ustawy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 Zamawiający nie  przewiduje określania w  opisie przedmiotu zamówienia wymagań

z wiązanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp.
 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.

 Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przewiduje udzielenie zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

 Zamawiający  wymaga  złożenia  oferty  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem
Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku  dostępnego  na  ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. 

 Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa  Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze późn.  zm.) 

III.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

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”,
informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 19-300
Ełk, ul. Baranki 24; 
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2) inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o. jest  Pan
Wiesław  Skoczyński,  kontakt:  telefon:  691-366-446,  adres  e-mail:
skoczynski.w@szpital.elk.pl; 

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  na  Zakup  energii
elektrycznej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., numer 3045/2020 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) 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 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”,

5) 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; 

6) 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; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan:
1. na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących; 
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
3. 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; 

9) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; 

10)  nie przysługuje Pani/Panu :
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3. 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. 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  zakup
energii elektrycznej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., którego szczegółowy opis został
przedstawiony  w  Załączniku  nr  1  (1)  do  SIWZ –  tj.  Formularzu  asortymentowo-cenowym
stanowiącym jednocześnie opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: 3045/2020 

2. Kod CPV: 

09310000-5 Elektryczność

09300000-2 Energia cieplna, słoneczna i jądrowa

3. Szczegółowe  wymagania  odnośnie  przedmiotu  zamówienia  zawarte  zostały  w  Opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik numer  1 do niniejszej specyfikacji. 

a) Przewidywana  ilość  punktów poboru  -  4  szt. dla  zasilania  budynków „Pro-Medica”
w Ełku Sp. z o.o

b) Szacowany wolumen energii  3.700.000 kWh.
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4. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby energia elektryczna była dostarczana w okresie od 01.01.2021r.
do 31.12.2022r.

2. Kary umowne określone zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2
do niniejszej SIWZ.

VI.  WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu  na  podstawie art.  24 ust. 1 pkt  12-23  oraz  
ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8.
Wstępny  brak  podstaw  do  wykluczenia,   o  którym  mowa  w  art.  24  ust.  1  oraz
24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP zostanie zweryfikowany na podstawie złożonego przy
użyciu ePUAP-u - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

➢ Posiadają  aktualną  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej
w zakresie  obrotu  energią  elektryczną  wydaną  przez  Prezesa  Urzędu
Regulacji  Energetyki  oraz  obowiązującą  umowę  na  sprzedaż  energii
elektrycznej  za  pośrednictwem  sieci  dystrybucyjnej  lokalnego  operatora
systemu dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja S.A, na okres nie krótszy niż
okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
➢ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie

przedmiotu  umowy,  tj.  -  wykażą  posiadanie  ubezpieczenia  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

c) Zdolności technicznej i zawodowej: 
➢ Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

Wstępne potwierdzenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zostanie
zweryfikowany  na  podstawie  złożonego  przy  użyciu  ePUAP-u  Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi  Załącznik
nr 3 do SIWZ.

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  w postępowaniu.  W celu
potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  dot.  kompetencji  lub  uprawnień  do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, określonej w pkt. VI. ust. 1 pkt 2a)
SIWZ  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza
w przedmiotowym  postępowaniu  na  wezwanie  Zamawiającego  złoży  następujące
dokumenty:
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1) Koncesja  na  obrót  energią  elektryczną  oraz  oświadczenie  wykonawcy  o  tym,
że posiada  zawartą  obowiązującą  umowę  lub  promesę  umowy  z  lokalnym  Operatorem
Systemu  Dystrybucyjnego,  na  podstawie  której  może  prowadzić  sprzedaż  energii
elektrycznej  za  pośrednictwem  sieci  dystrybucyjnej  tego  OSD  do  wszystkich  obiektów
zamawiającego, na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  w postępowaniu.  W celu
potwierdzenia spełniania warunku udziału dot.  sytuacji  ekonomicznej i  finansowej,
określonej w pkt. VI. ust. 1 pkt 2b) SIWZ Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
złoży następujące dokumenty:

1) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z zamówienia. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 ustawy PZP Wykonawca złoży:

1) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa  w  art.  86  ust.  5  Pzp,   oświadczenie  o  przynależności  albo  braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp. Wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  Nr  4  do  SIWZ.  W  przypadku
przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  Wykonawca  wraz  ze  złożeniem
oświadczenia  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie
prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia   -
powyższy  dokument  należy  przesłać  za  pośrednictwem  e-maila  Zamawiającego:
przetargi@szpital  .  elk  .pl  .  

2) Wymagana forma składanych dokumentów:
a) Zgodnie z  §  14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów jakich może  żądać

Zamawiający od Wykonawcy, dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale
w  postaci  dokumentu  elektronicznego  lub  w  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
Za dokumenty złożone w oryginale lub w kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem
rozumie się dokumenty złożone w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji.  

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
oraz  24  ust.  5  pkt.  1,  2,  4  i  8  ustawy PZP Wykonawca,  którego  oferta  zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego złoży:

1) Aktualny 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 Pzp. Zamawiający może samodzielnie pobierać dokument za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
13, 14 i 21 uPzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

3) Zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego,  że  Wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem
podatkowym  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

4) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego albo  innego
dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego,  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 - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

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 płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (§ 5 pkt 5 rozporządzenia ws. dokumentów), wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

6) Oświadczenie  Wykonawcy o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka
zapobiegawczego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienia  publiczne  (§ 5  pkt  6
rozporządzenia ws. dokumentów), wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

7) Oświadczenie  Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.  U.  z 2019  r.  poz.  1170  ze  zm.)  (§  5  pkt  9  rozporządzenia  ws.  dokumentów),
wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”,  o  k t ó r e j  mowa powyżej
wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8.

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania przedmiotu   zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.
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8. 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 lub kryteriów selekcji:

1) składa także Załącznik  Nr  3  do  SIWZ–Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia
(JEDZ).

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art.22a ustawy oraz którego oferta została wybrana,  j a k o
najkorzystniejsza, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
wymienione w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1126).

9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania;

2) zobowiązani są  ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z  umowy lub z  innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia
w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

12. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ (JEDZ). 

3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać
podwykonawcom żadnej części zamówienia.

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
W ykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
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.

5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, W ykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia m o g ą  ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  pkt 1 2  -  23 Ustawy Pzp. i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4
i 8 Ustawy Pzp.

2. Zamawiający  przewiduje  ponadto  fakultatywne  przesłanki wykluczenia Wykonawcy  na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy Pzp. tj:
1) w stosunku,  do  którego  otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 814 z późn.  zm.) 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 (t. j.  Dz. U.
Z 2020 r. poz. 1228).

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość,  w  szczególności  gdy  Wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub
rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po 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, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) który  naruszył  obowiązki  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 ust. 1 pkt 15, 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.

VIII.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wykonawca przekazuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ  (JEDZ).
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że W ykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w  postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu  oświadczenia w zakresie
wskazanym w zał. nr 3 SIWZ (JEDZ) - przekazuje przy użyciu ePUAP-u.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu  oświadczenia w zakresie wskazanym  w zał. nr  3 do SIWZ  (JEDZ) -
przekazuje przy użyciu ePUAP-u.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
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w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z W ykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz  brak
podstaw wykluczenia.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 Ustawy Pzp. 

2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
13, 14 i 21 uPzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu
składania ofert.

3) Zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego,  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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

4) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego albo  innego
dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z opłacaniem składek  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego,  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  -  wystawione  nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

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 płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (§ 5 pkt 5 rozporządzenia ws. dokumentów), wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

6) Oświadczenie  Wykonawcy o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka
zapobiegawczego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienia  publiczne  (§ 5  pkt  6
rozporządzenia ws. dokumentów), wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

7) Oświadczenie  Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia  1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.  U.  z 2019  r.  poz.  1170  ze  zm.)  (§  5  pkt  9  rozporządzenia  ws.  dokumentów),
wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

8) Koncesja  na  obrót  energią  elektryczną  oraz  oświadczenie  wykonawcy  o  tym,
że posiada  zawartą  obowiązującą  umowę  lub  promesę  umowy  z  lokalnym  Operatorem
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Systemu  Dystrybucyjnego,  na  podstawie  której  może  prowadzić  sprzedaż  energii
elektrycznej  za  pośrednictwem  sieci  dystrybucyjnej  tego  OSD  do  wszystkich  obiektów
zamawiającego, na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

9) Dokumenty  potwierdzające,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej
z przedmiotem zamówienia. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z W ykonawców
składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną W ykonawca musi złożyć oddzielnie
zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:  w  ust.  5  pkt. 1)
powyżej, składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  - nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, o których mowa w ust.  5  pkt .  1)  powyżej, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) 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 u s t .  5  p k t .  1 )  zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5 ppkt. 3) stosuje się.

Ocena warunków  udziału  w  postępowaniu  nastąpi  na  podstawie oświadczeń i dokumentów
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), na zasadzie
spełnia/nie spełnia.

Uwaga:

Zamawiający         najpierw         dokona         oceny         ofert,         a    następie      zbada,         czy         Wykonawca,         którego    
oferta została         oceniona         jako         najkorzystniejsza,         nie         podlega         wykluczeniu         oraz         spełnia    
warunki         udziału         w postępowaniu (Procedura odwrócona art. 24aa).  
Zamawiający         przed         udzieleniem         zamówienia,         wezwie         Wykonawcę,         którego         oferta         została    
najwyżej oceniona,         do         złożenia         w         terminie   10        dni         aktualnych         na         dzień         złożenia    
oświadczeń         i         dokumentów potwierdzających     okoliczności, o których     mowa     w         art.         25         ust.
1         od dnia przekazania.  

Wykonawca,         w         terminie         3         dni         od         dnia         zamieszczenia         na         stronie         internetowej         informacji,      
o         której   mowa         w         art.         86         ust.         5,         przekazuje         Zamawiającemu         oświadczenie      
o         przynależności         lub         braku   przynależności         do         tej         samej         grupy         kapitałowej,         o         której         mowa      
w         art.         24         ust.         1         pkt         23         Ustawy         Pzp.   Wraz         ze         złożeniem         oświadczenia,         wykonawca         może      
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przedstawić         dowody,         że         powiązania         z         innym   wykonawcą nie prowadzą     do zakłócenia  
konkurencji   w         postępowaniu   o   udzielenie zamówienia  .

Uwaga:

 Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów
złożonych w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w   formie   oryginału w postaci dokumentu elektronicznego.       

 Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.

 Wszystkie dokumenty należy złożyć Zgodnie z  §  14 ust.  2 rozporządzenia w sprawie
dokumentów  jakich  może  żądać  Zamawiający  od  Wykonawcy,  dokumenty  lub
oświadczenia  składane  są  w  oryginale  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  lub
w elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  oświadczenia  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem. 

▪ Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
▪ Za  dokumenty  złożone  w  oryginale  lub  w  kopii  poświadczonej  za  zgodność  

z     oryginałem  rozumie  się  dokumenty  złożone  w  formie  elektronicznej  opatrzone  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby umocowane do
reprezentacji.  

IX.  SPOSÓB  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ
PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  W  TYM  JEDZ  W  FORMIE
ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. INFORMACJE OGÓLNE: 
1) W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz skrzynki poczty elektronicznej: przetargi@szpital.elk.pl. 
2)  Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma  dostęp  do  formularzy:  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku  oraz  do
formularza do komunikacji. 
3)  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
oraz Regulaminie ePUAP. 
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
5)  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. 
6) „Identyfikator  postępowania  i  klucz  publiczny”  dla  niniejszego  postępowania
o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
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2. ZŁOŻENIE OFERTY: 
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny  niezbędny  do  zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępny  dla
Wykonawców na miniPortalu lub w Załączniku Nr 6 do SIWZ.  
2)  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych .pdf i być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób
złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  Regulaminie  korzystania
z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. 
4)  Do  oferty  należy  dołączyć  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  w  postaci
elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  następnie  wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

a)  Oświadczenia  podmiotów  składających  ofertę  wspólnie  oraz  podmiotów
udostępniających  potencjał  składane  na  formularzu  JEDZ  powinny  mieć  formę
dokumentu  elektronicznego,  podpisanego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym
przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa
w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez
Podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 1) Ustawy PZP. 
b)  JEDZ  musi  spełniać  wymagania  określone  w  Rozporządzeniu  Wykonawczym
Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz spełniać wymagania określone
w SIWZ i w Ustawie PZP, w tym w art. 10a Ustawy PZP. 
c)  Zamawiający  zaleca  sporządzenie  JEDZ  w  formacie  pliku  .pdf.  Zamawiający
dopuszcza inne formaty danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ
wskazane w Załączniku nr 2 do  Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 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. .doc, .docx, .odt. Wybór formatu musi
umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
d) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca korzysta
z  serwisu  dostępnego  pod  adresem:  http://espd.uzp.gov.pl/  lub  może  użyć  innych
dostępnych  narzędzi  lub  oprogramowania,  które  umożliwią  wypełnienie  JEDZ
i utworzenie  dokumentu  w  postaci  elektronicznej,  w  szczególności  w  jednym
z formatów,  o  których  mowa  w  literze  powyżej.  W  przypadku  skorzystania  przez
Wykonawcę z elektronicznego narzędzia  eESPD,  w celu  stworzenia  JEDZA/ESPD,
Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej formularz JEDZ/ESPD w formacie
.xml, wygenerowany w serwisie eESPD pod nazwą pliku: „espd-request.xml”. Sposób
korzystania  z ww.  narzędzia  określa  opracowana  przez  Zamawiającego  „Instrukcja
wypełnienia JEDZ/ESPD”, stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
e)  JEDZ  Wykonawca  podpisuje  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. Powyższe wymaganie odnosi się także do Jednolitych
Europejskich  Dokumentów  Zamówienia  składanych  przez  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o zamówienie lub składanych przez inne podmioty. 
f)  Obowiązek  złożenia  JEDZ  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie
art. 26 ust. 3 Ustawy PZP. 
g)  Zamawiający  podkreśla,  iż  kwalifikowany  podpis  elektroniczny  nie  jest  tożsamy
z podpisem  potwierdzonym  profilem  zaufania  ePUAP.  JEDZ  podpisany  profilem
zaufanym będzie traktowany jak złożony w niewłaściwej formie. 
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5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku
dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionych  również  na  miniPortalu.  Sposób  zmiany
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu. 
6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty. 

3.  SPOSÓB  KOMUNIKOWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI
(NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT): 

1)  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym,
a Wykonawcami  w  szczególności  składanie  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz
przekazywanie  informacji  odbywa  się  elektronicznie   za  pomocą  skrzynki  poczty
elektronicznej: przetargi@szpital.elk.pl.  
2)  Zamawiający  oświadcza,  że  maksymalna  wielkość  załączników wysłanych  w  jednej
wiadomości e-mail nie może przekroczyć 25 MB. 
3) W/w dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  oświadczenia,  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem.  Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  następuje  przy  użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który składa odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego lub Podwykonawca, 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.
4)  Sposób  sporządzenia  dokumentów elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych
kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  musi  być  zgody  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  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.
5) Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawcami:

      Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Pani Małgorzata Kulbacka
e-mail: przetargi@szpital.elk.pl
tel. (87) 621 96 50

6) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz  informacje  za  pośrednictwem  środków  komunikacji  elektronicznej  w  rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
7)  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na podany kontakt
elektroniczny zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma.
8) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
określonego terminu.

X.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM.
                                                                                                                            

Nie dotyczy.
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XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia składania
ofert wskazanego w niniejszej specyfikacji.

XII. OPIS   SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być pod rygorem nieważności (odrzucenia),
sporządzona w języku polskim i złożona w postaci elektronicznej za pośrednictwem ePUAP-
u  i  podpisana  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym przez  osobą  upoważnioną  do
reprezentowania Wykonawcy. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi

odpowiadać treści SIWZ.
5. Oferta  wraz  z  załącznikami  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do

reprezentowania Wykonawcy.  Oferta sporządzona w postaci  elektronicznej  powinna być
podpisana  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osobę  uprawnioną,  zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
właściwym  dla  danej  formy  organizacyjnej  Wykonawcy,  albo  przez  osobę  umocowaną
(na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

6. O  ferta winna zawierać:  
1) f  ormularz     oferty wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SIWZ (Załącznik

nr 1),
2) JEDZ – wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SIWZ (Załącznik Nr 3),

3) formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr od 1(1) wypełniony i podpisany,

4) odpowiednie  pełnomocnictwa (jeżeli  dotyczy,  o  ile  nie  wynika  z  dokumentów
rejestracyjnych  w  przypadku  podpisywania  oferty  przez  osoby  nie  wpisane  do
dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem),

5) informacje         o         podwykonawstwie,  ( jeżel i  Wykonawca przewiduje podwykonawstwo
w przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać
podwykonawcom żadnej części zamówienia.)

6) Oferta  wraz  z  załącznikami  winna  być  podpisana  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ
i obowiązującymi przepisami, podpisem kwalifikowanym.

7) Wykonawcy winni  przedstawić  wyłącznie  oferty  zgodnie z  wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5  Pzp,  przekazuje  Zamawiającemu  oświadczenie
o przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej Wykonawca  wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić
dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji
w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  -  powyższy  dokument  należy  przesłać
za pośrednictwem e-maila Zamawiającego.
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Wymagana forma składanych dokumentów:

✔ Zgodnie z  §  14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale
w  postaci  dokumentu  elektronicznego  lub  w  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

✔ Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

✔ Za  dokumenty  złożone  w  oryginale  lub  w  kopii  poświadczonej  za  zgodność
z     oryginałem  rozumie  się  dokumenty  złożone  w  formie  elektronicznej  opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby umocowane do
reprezentacji.  

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  OTWARCIA   OFERT.

1. Oferty należy  składać  w  formie  elektronicznej  tj.  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym do dnia 01 grudnia 2020 r. do godz. 8:30.

2. Miejsce składania ofert: h  ttps://miniportal.uzp.gov.pl/.

3. Otwarcie ofert nastąpi  w         dniu         01  grudnia  2020        r.  o         godz.   9      :00  w     siedzibie  
Zamawiającego przy ul. Baranki 24 – V piętro - pokój 507.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. 

5. Istnieje możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert. 

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

7. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  informacje
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

XIV.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  WARTOŚCI  ZAMÓWIENIA.

1. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie elementy, niezbędne do pełnego zrealizowania
zamówienia.

2. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.
3. Cenę  oferty  określoną  w  formularzu  oferty  należy  podać  z  dokładnością  do  dwóch

miejsc po przecinku.
4. Cenę należy podać w złotych polskich. 
5. Wykonawca określi  wartość realizacji  zamówienia zgodnie z Formularzem ofertowym,

który  stanowi  Załącznik  nr  1  do SIWZ.  Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

XV.   OPIS   KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY   BĘDZIE   SIĘ   KIEROWAŁ   PRZY
WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM  WAG  TYCH  KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY
OFERT.
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1. Oferty         oceniane         będą   w     dwóch     etapach:  

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty:

1) Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych
i SIWZ zostaną odrzucone.

2) Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

3) W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
oraz stosownie do art. 26 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

II etap: ocena merytoryczna według określonego kryterium. Kryteria oceny oferty:
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

1) Kryterium: cena – znaczenie 100% 

Uwaga!!! 

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z  przepisami  o podatku od towarów i  usług,  Zamawiający w celu
oceny takiej  oferty dolicza do przedstawionej w niej  ceny podatek od towarów i  usług, który miały
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Liczba  punktów  jaką  można  uzyskać  w  kryterium  cena,  obliczona  zostanie  na  podstawie
następującego wzoru:  

                      
        najniższa cena ze złożonych ofert 
X = ------------------------------------------------  x 100 x 100%
         cena ocenianej oferty

gdzie:
X – wartość punktowa ocenianego kryterium

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

XVI.   INFORMACE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE
PO WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie
elektronicznej.  Wraz  z  zawiadomieniem  zawierającym  informacje  o  wyborze  oferty
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia
umowy.
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2. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą
okoliczności określone w art. 94 ust. 2 Ustawy Pzp.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA  UMOWY  KTÓRE  ZOSTANĄ
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Strony  dopuszczają  zmiany  umowy  w  zakresie  zmiany  cen  na  korzystniejsze  dla
Zamawiającego.

2. Powyższa  zmiana  nie  może  skutkować  zmianą  ceny  jednostkowej  (za  wyjątkiem
określonym w ust.1) wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia
w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego
przy zachowaniu niezmiennej ceny netto. Zmiana w tym przypadku nastąpi automatycznie,
nie wymaga formy aneksu.

4. Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
jej zawarcia.

5. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy
pisemnego aneksu z zastrzeżeniem ust. 3.

6. Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ustawy prawo
zamówień  publicznych,  tj.  w przypadku  konieczności  dokonania  zmian  treści  umowy
w związku  ze  zmianą  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  zakresie
wyznaczonym  przepisami  prawa  w  celu  doprowadzenia  umowy  do  stanu  zgodnego
z przepisami prawa.

7. W  szczególności  nie  stanowi  zmiany  umowy  w  rozumieniu  art.  144  ustawy  prawo
zamówień  publicznych  (mogą  one  zostać  dokonane  w  drodze  jednostronnego
oświadczenia strony której danych zmiana dotyczy): 
a) zmiany danych kontaktowych, 
b) zmiany  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-wykonawczymi  umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego),
c) elementów formalnych umowy.

8. Strony  ustalają,  że  w  granicach  dyspozycji  art.  144  ustawy  Pzp  oraz  na  wniosek
Zamawiającego,  dla  obiektów/punktów  odbioru  wymienionych  w  Załączniku  Nr  1  do
niniejszej umowy możliwe jest, w ramach zamówień uzupełniających, o których mowa w
art.  67  ust.  1  pkt.  7  ustawy Pzp,  zwiększenie  lub  zmniejszenie  liczby punktów poboru
wymienionych  enumeratywnie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  i  załączniku  nr  1  do
niniejszej  umowy,  które  będzie  dokonywane  na  podstawie  zmiany  przedmiotowego
załącznika bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Ponadto Zamawiający jest
uprawniony  do  niewykorzystania  pełnego  wolumenu   energii  elektrycznej.  Zwiększenie
punktów  poboru  lub  zmiana  grupy  taryfowej  możliwe  jest  jedynie  w  obrębie  grup
taryfowych,  które  zostały  ujęte  w  SIWZ  oraz  wycenione  w  formularzu  ofertowym
Wykonawcy.

XIX.  POUCZENIE   O  ŚRODKACH   OCHRONY   PRAWNEJ   PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY  W TOKU  POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA.
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1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

XX. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

1. Komplet dokumentacji przetargowej, Wykonawca może uzyskać w siedzibie
Zamawiającego  lub  pobrać  ze  strony  internetowej:   promedica.elk.com.pl,  która zawiera
specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami wg poniższego wykazu:

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2) Załącznik nr 1(1) do SIWZ– tj. Formularz Asortymentowo-Cenowy
3) Załącznik nr 2 – Projekt umowy.
4) Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);
5) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
6) Załącznik nr 5 - Oświadczenie (Podstawy wykluczenia) art. 25 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz

art. 24 ust. 5 pkt 8
7) Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny 
8) Załącznik nr 7 – Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD
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Członkowie Komisji Przetargowej   :

Funkcja w komisji Nazwisko i imię Podpis

Przewodnicząca Komisji Kulbacka Małgorzata

Sekretarz Komisji Eksterowicz Damian

Członek Komisji Pawlukowski Robert

     ….............................................................
                 /zatwierdził/
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