Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258866/01 z dnia 2022-07-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej do obiektów D olnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocław iu przy pl. Powstańców
W arszawy 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514377
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. Powstańców Warszawy 1
1.5.2.) M iejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-153
1.5.4.) W ojewództwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@duw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.duw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedm iot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu przy pl. Powstańców
W arszawy 1
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3298671-0359-11ed-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258866/01
2.6.) W ersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-18 08:57
2.8.) Zam ówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066704/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.6 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu przy pl. Powstańców
W arszawy 1 we Wrocławiu.
2.11.) O udzielenie zamówienia m ogą ubiegać się w yłącznie wykonaw cy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub program u w spółfinansow anego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstaw ą prawną
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Zam ówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://duw.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zam awiający zastrzega dostęp do dokum entów zamówienia: Nie
3.4.) W ykonaw cy zobowiązani są do składania ofert, w niosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokum entów w yłącznie przy użyciu środków kom unikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Inform acje o środkach kom unikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie kom unikow ał się z
w ykonaw cam i - adres stron y internetowej: https://duw.ezamawiajacy.pl
3.6.) W ymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski lub informacje, ze wskazaniem numeru referencyjnego nadanego sprawie, tj. ALZP.272-11/22/ZP/TP1, Wykonawcy przekazują poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://duw.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace. marketplanet.pl.
3. Ofertę, oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ, a także oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2, jak również
pełnomocnictwa składa się, pod rygorem nieważności:
1) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dopuszczalnym formatem, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.
lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Informacje dotyczące sposobu podpisywania dokumentów można znaleźć na stronie:
- kwalifikowany podpis elektroniczny - https://www.nccert.pl/;
- podpis zaufany - https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany;
- podpis osobisty - https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania.
4. Oferty, oświadczenia, o których mowa w ust. 2, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.
4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), w szczególności w
formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
o których mowa w ust. 2.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp określa:
1) niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w ogólnie dostępnych formatach.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż preferowanym formatem jest .pdf.
Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale VII SWZ.
3.8.) Zam awiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego m odelowania danych
budow lanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich m ogą być sporządzane dokum enty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek inform acyjny): Na podstawie art. 13 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 zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję,
że:
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> Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
> Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail: iod@duw.pl;
> Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób do kontaktu, będą przetwarzane w celach:
- kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych,
- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia,
- prowadzenia zbiorów danych dotyczących informacji o zamówieniach publicznych,
- gromadzenia wymaganych informacji dotyczących kontrahentów,
- prowadzenia zbioru informacji o wykonawcach;
> Podstawą prawną przetwarzania dotyczących danych osobowych jest ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
> Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane
publikowane będą na stronie internetowej bip.duw.pl
> dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
> dane osobowe i dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
> Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu:
1. Prawo dostępu do swoich danych;
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub
nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
> Podanie Wojewodzie Dolnośląskiemu danych osobowych umożliwiających
Pani/Pana identyfikację oraz podanie danych osób do kontaktu, jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli Wojewoda
Dolnośląski tych danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania;
> Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Inform acje ogólne odnoszące się do przedm iotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AL-ZP.272-11/22/ZP/TP1
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zam awiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanow i przedm iot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe je s t składanie ofert częściow ych: Nie
4.1.13.) Zam awiający uwzględnia aspekty społeczne, środow iskow e lub etykiety w opisie przedm iotu zamówienia: Nie
4.2. Inform acje szczegółowe odnoszące się do przedm iotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedm iotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we
W rocławiu przy pl. Powstańców W arszawy 1.
Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej (PPE) został określony w Załączniku nr 3 do SWZ, który stanowi
odrębny plik w form acie Excel.
2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie umowy sprzedażowej zawartej z W ykonaw cą przez DUW
we W rocławiu. W arunkiem rozpoczęcia dostaw do danego punktu poboru energii elektrycznej we wskazanym term inie jest:
1) przeprowadzenie przez Zam awiającego pozytywnej procedury zm iany sprzedawcy,
2) dostosowanie przez Zam awiającego układów pomiarowych do zasady TPA (jeśli taka zmiana jest konieczna),
3) zawarcie odrębnych umów dystrybucyjnych przez Zam awiającego (jeśli takie umowy nie zostały przez Zam awiającego
zawarte),
4) w ygaśnięcie lub skuteczne wypowiedzenie aktualnie obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów na
usługę kompleksową.
3. Zam awiający będzie miał prawo do zgłoszenia nowego punktu poboru energii elektrycznej w zakresie grupy taryfowej
objętej opisem przedmiotu zamówienia (taryf występujących niniejszym w postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego). Zgłoszenie nowego punktu poboru energii elektrycznej (PPE) nie wymaga aneksu do umowy.
4. Zam awiający będzie miał prawo do rezygnacji z PPE z uwagi np. likwidację punktu poboru energii lub na zmianę
lokalizacji (adresu) zamawiającego lub jej komórki organizacyjnej a tym samym PPE.
5. Zam awiający może udzielić W ykonawcy pełnom ocnictw do:
1) zgłoszenia umowy sprzedaży do OSD,
2) reprezentowania Zam awiającego w procesie zm iany sprzedawcy energii elektrycznej,
3) złożenia w niosków o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
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W powyższych przypadkach W ykonawca zobowiązany będzie do podjęcia stosownych działań w ramach wynagrodzenia
określonego w ofercie.
6. Niniejsze zamówienie nie obejm uje usług dystrybucyjnych, które powinny być świadczone na podstawie odrębnych umów
o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem System ów Dystrybucyjnych
(OSD).
4.2.6.) G łówny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.2.8.) Zam ówienie obejm uje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo um owy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zam awiający przewiduje w znowienia: Nie
4.2.13.) Zam awiający przewiduje udzielenie dotychczasowem u w ykonaw cy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie
odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą sumę punktów w podanym poniżej kryterium.
Oferty Wykonawców poddane zostaną ocenie przez Zamawiającego według następujących kryteriów (wraz z podaniem wagi):
1) Cena - waga 100%.
Szczegółowy opis sposobu oceny ofert znajduje się w Rozdziale XIII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium : Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zam awiający określa aspekty społeczne, środow iskow e lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zam awiający przewiduje fakultatyw ne podstaw y w ykluczenia: Nie
5.3.) W arunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis w arunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia m ogą ubiegać się W ykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji w Ukrainie oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
A) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zam awiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
B) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli wykaże posiadanie
uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
C) sytuacji ekonom icznej lub finansowej:
Zam awiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
D) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zam awiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.5.) Zam awiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podm iotow ych środków dow odow ych na potwierdzenie niepodlegania w ykluczeniu: Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp:
oświadczenia Wykonawcy 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 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w
postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej - na wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ;
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2) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1: oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podm iotow ych środków dow odow ych na potwierdzenie spełniania w arunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych
środków dowodowych: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów [warunek określony w Rozdziale V ust. 1
pkt 2 lit. B) SWZ] Wykonawca złoży:
- ważną koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5.11.) Wykaz innych wym aganych oświadczeń lub dokum entów:
W zakresie wykazania niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniania przez
W ykonawcę warunków, o których mowa Rozdziale V ust. 1 SWZ, a także wykazania niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji
w Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Pzp W ykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz uwzględniające przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji w Ukrainie oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) - na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw w ykluczenia oraz spełnianie w arunków udziału w postępowaniu
na dzień składania ofert i stanowi dowód tym czasowo zastępujący wym agane przez Zam awiającego podmiotowe środki
dowodowe.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw w ykluczenia na dzień składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zam awiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zam awiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zam awiający wymaga w adium : Nie
6.5.) Zam awiający wymaga zabezpieczenia należytego w ykonania umowy: Nie
6.6.) W ymagania dotyczące składania oferty przez w ykonaw ców w spólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się W ykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna), spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, natomiast badanie braku
podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z W ykonawców.
W ykonawcy w spólnie ubiegający się o zamówienie m uszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy w ykonują poszczególni W ykonawcy - Załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
w arunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z W ykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. W ykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) m uszą ustanowić i
w skazać pełnomocnika:
1) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
albo
2) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z ww. czynności powołano pełnomocnika i jakiego postępowania ono
dotyczy. Określenie czynności w sposób inny niż w skazano powyżej, będzie niezgodne z treścią przepisu art. 58 ust. 2
ustawy Pzp. Pełnomocnictwo musi identyfikować W ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak
również w skazywać ustanowionego pełnomocnika.
6.7.) Zam awiający przewiduje unieważnienie postępowania, je ś li środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansow anie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zam awiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zam awiający przewiduje zm iany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian um owy oraz w arunki ich wprowadzenia:
W zakresie przewidzianym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zam awiający uwzględnił aspekty społeczne, środow iskow e, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
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zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem:
https://duw.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-27 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
1. W ykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
- 4 m iesięcy tj. od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., z zastrzeżeniem , że rozpoczęcie dostawy energii nastąpi nie
wcześniej niż od daty wskazanej przez Zam awiającego dla poszczególnych PPE do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania
środków przeznaczonych na realizację zamówienia przez Zam awiającego, w zależności od tego, która ze wskazanych
powyżej okoliczności nastąpi jako pierwsza.
2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec przesunięciu z uwagi na:
1) w ydłużenie procedury wyłonienia W ykonawcy przedm iotowego zamówienia,
2) inne uzasadnione okoliczności, niezależne od Zamawiającego.
3. Każdemu W ykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam awiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
4. Środki ochrony prawnej w obec ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia oraz dokum entów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
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