
Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: 2022-16424-100680 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(dalej jako SWZ) 

dla postępowania o udzielenie zamówienia na: 

 

Wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji: dostawa sześciu  stacji 

transformatorowych z przyłączeniem do sieci SN. Wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do 

użytkowania i serwis grawitacyjnego magazynu energii wraz z dostawą i wdrożeniem inteligentnego 

systemu do zarządzania procesem magazynowania i uwalniania energii,  budowa infrastruktury pod 

magazyn energii, budowa sieci SN. 

realizowana w ramach projektu 

„Budowa inteligentnej sieci  

w ramach Energetycznego Klastra Oławskiego EKO” 

 

 

 

 

 

 

 

Trybu udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w aktualnie obowiązującej wersji z dnia 21 grudnia 2020 r.  

Wartość szacunkowa zamówienia: PLN 76 600 000,00 netto (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset 

tysięcy złotych) 

Zamawiający: 



Andrzej Jeżewski i Elżbieta Jeżewska prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 

PROMET-PLAST S.C. Elżbieta Jeżewska Andrzej Jeżewski 

siedziba: Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 

adres do korespondencji: Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 

tel.: +48 71 757 23 02 

 

Data zatwierdzenia: 25.03.2021 r. 

Autorzy:  Krzysztof Lis 
  Katarzyna Gryszczyk 
  Mateusz Kotwicki 
  Sławomir Szeremeta 
  Artur Batór 
   
 
    
    

 

Oława, 25 marca 2022 r.  

  



 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

PROMET-PLAST S.C. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski 

(dalej jako „Zamawiający”) 

Siedziba Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 

adres korespondencyjny: Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 

NIP 9120001797 

REGON 931002254 

Telefon +48 71 757 23 02 

e-mail przetargi@promet-plast.eu 

Punkt kontaktowy:   Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 

Osoba do kontaktów: Andrzej Jeżewski  

Adres strony internetowej Zamawiającego www.promet-plast.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona 

jest specyfikacja warunków zamówienia 

www.promet-plast.pl 

Numer rachunku bankowego Zamawiającego Bank Pekao S.A. 

55 1240 6670 1111 0011 0923 1216 

 

Zamawiającym są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, prowadzące wspólnie 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZANE BĘDĄ INFORMACJE DOT. 

POSTĘPOWANIA. 

www.promet-plast.pl 

 

III. TRYB I PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na 

zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020, w aktualnie obowiązującej wersji z dnia 21 grudnia 2020 r.  

2. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia  11 września 2019 r., tj. 18 maja 

2021 r.) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 (dalej jako „pzp”. W ściśle określonych 

przypadkach, Zamawiający uznał za zasadne odwołanie się do postanowień pzp.  

3. Zakres prac objętych niniejszym postępowaniem stanowi część projektu pt. „Budowa inteligentnej sieci w 

ramach Energetycznego Klastra Oławskiego EKO”. 

http://www.promet-plast.pl/
http://www.promet-plast.pl/
http://www.promet-plast.pl/


4. ZAPYTANIE OFERTOWE – ogłoszenie, zostało opublikowane: 

a)  w Bazie Konkurencyjności, dnia 25.03.2022 r. numer ogłoszenia: 2022-16424-100680. 

b) na stronie internetowej Zamawiającego: www.promet-plast.pl 

5. Specyfikacja Warunków Zamówienia została opublikowana: 

a) w Bazie Konkurencyjności, dnia 25.03.2022 r. numer ogłoszenia: 2022-16424-100680. 

b) Na stronie internetowej Zamawiającego: www.promet-plast.pl 

6. Wykonawca powinien zapoznać się z treścią SWZ oraz jej załączników. 

7. Załączniki stanowią integralną część SWZ. 

8. Wszystkie informacje przedstawione w SWZ oraz w załącznikach do niej służą wyłącznie przygotowaniu 

oferty, nie powinny być wykorzystane w inny sposób.  

 

IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się w 

formie pisemnej, w języku polskim. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia;  

2. Formularz, ofertowy, załączniki, pełnomocnictwa, oświadczenia oraz dokumenty stanowiące część 

składową ofert, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Wnioski, zawiadomienie, oświadczenie oraz informacje składane w toku prowadzonego postępowania, 

Zamawiający i Wykonawca przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

następujące formy komunikacji: 

a) drogą elektroniczną, e-mail: przetargi@promet-plast.eu,  

b) poprzez ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności. 

4. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów oraz innych danych 

niezbędnych dla prawidłowego przebiegu komunikacji pomiędzy nimi, a także innych danych 

identyfikujących dany podmiot, wskazanych w niniejszym postępowaniu.  

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

 

Pan Andrzej Jeżewski 

e-mail: przetargi@promet-plast.eu 

 

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, chyba że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynie do niego na mniej niż 10 

(dziesięć) dni kalendarzowych przed terminem składania ofert. Jeżeli prośba zostanie przesłana do 

Zamawiającego później niż 10 (dziesięć) dni kalendarzowych przed terminem składania ofert, pozostawiona 

zostanie bez odpowiedzi.  



8. Treść zapytania wraz z treścią odpowiedzi zostanie ujawniona pozostałym Wykonawcom bez ujawniania 

danych identyfikujących podmiot składający zapytanie.  

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić SWZ. 

Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający niezwłocznie publikuje w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w wyniku 

zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 

przez ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji: dostawa sześciu  stacji 

transformatorowych z przyłączeniem do sieci SN. Wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do 

użytkowania i serwis grawitacyjnego magazynu energii wraz z dostawą i wdrożeniem inteligentnego 

systemu do zarządzania procesem magazynowania i uwalniania energii,  budowa infrastruktury pod 

magazyn energii, budowa sieci SN. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert 

wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzania zamówień uzupełniających.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wyodrębnione części zamówienia. 

Część I: dostawa sześciu  stacji transformatorowych z przyłączeniem do sieci SN 

CPV: 45232221-7 (podstacje transformatorowe) 

Szczegóły wg dokumentacji technicznej  SWZ, załącznik nr 2 do SWZ 

 

Część II: wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do użytkowania i serwis grawitacyjnego magazynu 

energii wraz z dostawą i wdrożeniem inteligentnego systemu do zarządzania procesem magazynowania i 

uwalniania energii wraz z infrastrukturą pod grawitacyjny magazyn energii z zakresem prac budowa dróg 

dojazdowych, placów montażowych (manewrowych). 

 

CPV:  

31430000-9 (Akumulatory elektryczne) 

45223800-4 (Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji) 

45220000-5 (Roboty inżynieryjne i budowlane) 

45231400-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych) 

51100000-3 (Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych) 

45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę) 

 



Szczegóły wg dokumentacji technicznej  SWZ, załącznik nr 2 do SWZ. 

 

Część III: Budowa linii kablowych SN o długości 28 km z kanalizacją teletechniczną, budowa kablowej linii 

światłowodowej, energetycznej oraz łączy teletransmisyjnych. 

 

CPV: 

45113000-2 (Roboty na placu budowy) 

45220000-5 (Roboty inżynieryjne i budowlane) 

45230000-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu) 

45231000-5 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych) 

 

Szczegóły wg dokumentacji technicznej  SWZ, załącznik nr 2 do SWZ. 

 

4. SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY ZAMÓWIENIA ZOSTAŁY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU  NR 2 DO SWZ 

– SPECYFIKACJA TECHNICZNA.  

5. Kompletna dokumentacja techniczna znajduje się w siedzibie firmy. Na prośbę Wykonawcy może 

zostać udostępniona.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o  zastosowanie rozwiązań równoważnych, 

w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, jakościowych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zaplanowanej inwestycji. 

7. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie dostarczanie urządzeń podobnych do wymaganych, 

ale o takiej samej funkcji, standardach technicznych, jakościowych, spełniających minimalne wymagania w 

zakresie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych. 

8. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest 

zaoferowanie parametrów technicznie gorszych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym 

Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wyraźnie zaznaczyć, że dane rozwiązanie ma charakter równoważnego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zagospodarowania placu budowy, sporządzenia projektu 

organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy, w tym w szczególności do: 

a) stworzenia i przedstawienia do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy; 

b) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic 

i miejsce ich ustawienia należy uzgodnić z Zamawiającym; 



c) bieżącego porządkowania placu budowy, usuwania zbędnych materiałów, sprzętu i zanieczyszczeń 

na koszt Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi przepisami dot. ochrony środowiska i 

zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności w zakresie zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami, w szczególności paliwem, olejem, chemikaliami, 

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami; 

d) odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy; 

e) zabezpieczenia sieci i instalacji przed uszkodzeniem; 

f) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z uzyskanym przez Zamawiającego pozwoleniem na 

budowę lub pozwoleniem zamiennym, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

właściwym dla lokalizacji inwestycji, normami jakościowymi; 

10. Gwarancja na przedmiot zamówienia i jego elementy, użyte materiały i części nie może być krótsza niż 36 

miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót, 

potwierdzonego podpisanym przez obie strony protokołem końcowym z dniem oraz z dniem uzyskania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

11. Część zamówienia w zakresie robót budowlanych musi zostać wykonana zgodnie z przepisami Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r., tj. 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r, poz. 2351) Prawo budowlane i innych właściwych 

ustaw, a zastosowane materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10  ustawy Prawo budowalne. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia określa się na: 

1) dla I części zamówienia do dnia 30.07.2023 r.; 

2) dla II części zamówienia do dnia 31.08.2023 r.; 

3) dla III części zamówienia do dnia 30.06.2023 r.; 

2. Poprzez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć: 

a) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a w przypadku realizacji części zamówienia – 

danej części, bez zastrzeżeń, poprzez podpisanie przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego 

potwierdzającego, że przedmiot zamówienia został wykonany w sposób prawidłowy, kompletny, 

poprzedzonego przeprowadzeniem testów. Odbiór końcowy poprzedzony jest przekazaniem kompletnej 

dokumentacji dot. przedmiotu zamówienia. 

b) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania zamówienia w terminie wcześniejszym.  

4. Wybrany Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od daty zawarcia umowy Szczegółowy Harmonogram Prac. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości w zakresie przedmiotu zamówienia na 

okres co najmniej 36 miesięcy. 

6. Okres gwarancji jakości przedłużony będzie o czas, w którym przedmiot Zamówienia nie będzie 

eksploatowany z powodu konieczności przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej, a także o czas, w którym 



eksploatacja układu będzie wadliwa z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli 

dodatkowej gwarancji i rękojmi, na te urządzenia i części, które zostaną wymienione lub naprawione 

podczas okresu gwarancyjnego. 

 

VII. PODWYKONAWSTWO. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu przy udziale podwykonawców. 

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

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, jeśli są znane, w 

Formularzu oferty.  

3. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami prac wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej 

na piśmie do rygorem nieważności.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie zamówienia.  

5. Podmiot, na którego wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu Wykonawca polega, 

spełniając warunki wzięcia udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do zrealizowania roboty budowlanej, 

do realizacji których zdolności te są wymagane. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest 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. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Pod pojęciem „Wykonawcy” należy rozumieć:  osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 

budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

2.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 108 ust. 1 i 2 PZP, 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4, pkt 

5, pkt 7 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2. oraz 

2.2. spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu: 

2.2.1.  zdolności technicznej lub zawodowej; 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

− I Część zamówienia, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 3 

(trzy) projekty, których przedmiot obejmował dostawę stacji transformatorowych, z 

przyłączeniem do sieci; 



− II Część zamówienia, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 1 

(jeden) projekt, których przedmiot obejmował dostawę magazynów energii o minimalnej mocy 

3 MW zintegrowany z jednostkami OZE i z przyłączeniem do sieci; 

− III Część zamówienia, w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał lub uczestniczył 

w realizacji co najmniej 2 (dwóch) przedsięwzięć polegających na budowie infrastruktury 

energetycznej w tym budowie sieci SN. 

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje umowy o szerszym zakresie niż 

wskazany powyżej, zobowiązany będzie do wskazania wartości realizacji, co do których 

Zamawiający wymaga wykazania posiadanego doświadczenia. 

  

2.2.2. posiadanego doświadczenia. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami, 

które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje i 

doświadczenie. 

− co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami Prawa budowlanego oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 

831) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów 

obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez 

właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r., tj. 11 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1646) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. 

2.2.3. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

A. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w 

kwocie nie mniejszej niż 10 mln złotych: 

B. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 5  mln złotych.  

2.3. Przedstawią umowę serwisową na okres nie krótszy niż 10 lat. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcie gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 



4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oznacza 

to, że obowiązkowy jest udział podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia.  

7. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby, zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego Wykonawcy podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunku udziału w postępowaniu.  

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

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dot. 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z 

Wykonawców, którzy wykonują roboty budowalne lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania. 

3. Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi jedna lub więcej przesłanek 

określonych w 108 ust. 1, ust. 2, art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4, pkt 5, pkt 7, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2.  

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2, są 

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

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 



5. Z uwagi na treść Rozdziału 6.5.2 pkt 2 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020, w aktualnie obowiązującej wersji z dnia 21 grudnia 2020 r. wykluczeniu z 

postępowania podlegać będą Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

6. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

X. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 5 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu potwierdzają brak podstaw do 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 1 powyżej, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia.  

3. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, z którego 

wynikać będzie, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy. Uwaga! Złożenie 

oświadczenia jest wymagane jedynie w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia zawarta jest w formularzu oferty. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału 

w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII 

niniejszej SWZ – Załącznik nr 10. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub podmiotów udostępniających 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o 

których mowa w rozdz. VIII SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 11. 



6. Wykonawca, który polega na podwykonawcach niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa 

w rozdz. VIII niniejszej SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

7. Wykonawca powinien dołączyć do oferty aktualne na dzień złożenia: 

7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VIII SWZ Wykonawca 

przedłożenia wraz z ofertą aktualne na dzień złożenia ofert: 

7.1.1.  oświadczenia o spełnianiu warunków postępowania i niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 5; 

7.2. w celu potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt i. wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą  wykazów zrealizowanych usług i robót budowlanych, o 

których mowa w tiret 1-3; 

7.2.1. w zakresie części I - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

7.2.2. w zakresie części II - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

7.2.3. w zakresie części III - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 



należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 

dokumenty potwierdzające; 

7.3. w celu potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2, pkt 2.2.2. wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą: 

7.3.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

7.4. w celu potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2, pkt 2.2.3, lit. A wraz 

z ofertą 

7.4.1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 

7.5. w celu potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2, pkt 2.2.3, lit. B. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą 

7.5.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdz. IX. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia: 

8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego  sporządzonej w zakresie: 

8.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;  

8.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka karnego; 

Przy czym przedstawione dokumenty nie mogą być starsze niż 1 miesiąc, licząc od dnia złożenia 

oferty.  

8.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 

lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej;  



8.3. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed jej 

złożeniem;  

8.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 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;  

8.5. 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, wystawionego 

nie wcześniej niż 1 miesiąc 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;  

8.6. 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, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast:  

9.1.  informacji z Krajowego Rejestru Karnego, 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 wymaganym przez Zamawiającego. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem.  

9.2. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,– składa informację z odpowiedniego 

rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów rzeczywistych. 

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

9.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 



zdrowotne, właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej terenowej placówki KRUS, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że:  

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

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b. 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 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

9.4. Wszystkie dokumenty powinny być potwierdzone za godność z oryginałem.  

 

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w j. polskim. Ofertę należy 

złożyć w oryginale, w biurze Zamawiającego do dnia 26.04.2022. do godziny 12.00. 

4. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

5. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz. 

6. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o ile 

prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa 

musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

7. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 

zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, przy 

czym wersja polska jest wiążąca, 

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

10. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie Załączników do SWZ, 

powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. 

11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być ułożone kolejno, opatrzone podpisem i 

ponumerowane, oferta zaś zszyta. 



12. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. 2020.0.1913., ze zm.) Wykonawca przesyła w 

nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z dopiskiem „POUFNE – tylko do wglądu Zamawiającego”. W 

przypadku braku powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje zawarte w przesłanych 

dokumentach są w pełni jawne. 

13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oraz 

wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

14. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonywać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty.   

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 

podpisania umowy. 

16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu przetargowym, pełnomocnika do zawarcia umowy. 

17. Ofertę należy złożyć  

w biurze Zamawiającego pod adresem:  

 

Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława, POLSKA 

od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9:00 do 13:00 

 

18. Oferty należy składać do dnia 26.04.2022 r. Aby uznać ofertę za złożoną w terminie, musi ona wpłynąć do 

Zamawiającego najpóźniej dnia 26.04.2022 r. do godz. 12.00 

19. Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie zamkniętej i 

zabezpieczonej przez otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do 

momentu otwarcia ofert. 

20. Kopertę należy opisać w następujący sposób: 

 

Oznaczenie Wykonawcy 

PROMET-PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski 

Gaj Oławski 21A 

55-200 Oława 

POLSKA 

Zapytanie ofertowe – OFERTA 

- 2022-16424-100680 

Nie otwierać do dnia 26.04.2022 r. godzina 13:00 



Na kopercie należy umieścić pieczęć firmową lub oznaczenie Wykonawcy i adres siedziby, zgodnie z danymi 

w rejestrze. 

21. Błędy w ofercie należy poprawić poprzez skreślenie niepoprawnej treści lub kwoty, w taki sposób, aby 

pierwotny zapis pozostał czytelny. Obok korekty należy wpisać treść poprawną oraz datę poprawki wraz z 

podpisem osoby kwalifikowanej do dokonania tej czynności. 

 

22. Unieważnienie postępowania  

 

22.1. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

w następujących sytuacjach: 

a. nie wpłynęła żadna oferta lub nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

b. cena zaoferowana w ofercie uznanej za najkorzystniejszą przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający 

może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia, 

e. Zamawiającemu nie przyznano, cofnięto lub zmniejszono dofinansowanie, w oparciu o które 

współfinansowane jest przedmiotowe zamówienie, 

f. w każdym czasie, kiedy Zamawiający uzna, że prowadzenie postępowania jest dla niego 

niekorzystne lub nieopłacalne. 

22.2. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania. 

22.3. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści w Bazie Konkurencyjności oraz na 

własnej stronie internetowej. 

 
 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) 

wniesionym przed dniem złożenia oferty. 

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

a)  pieniądzu; 

b)  gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 



d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 

299). 

3. Wadium wpłacone w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

Bank Pekao S.A. 

55 1240 6670 1111 0011 0923 1216 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.  

5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant 

zobowiązuje się nieodwołanie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zapłacić Zamawiającemu kwotę 

stanowiącą równowartość wadium w przypadkach określonych w niniejszej SWZ.  

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji 

lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub 

poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli 

6.1. wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

6.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, należy w treści gwarancji lub poręczenia 

podać adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie mógł złożyć Gwarantowi oświadczenie o 

zwolnieniu wadium. 

 

8. Treść gwarancji bankowej musi zawierać następujące elementy: 

a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją – określenie przedmiotu 

zamówienia, 

c. kwotę gwarancji, 

d. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

e. kwotę gwarancji, 



f. termin ważności gwarancji. 

 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było 

wymagane, 

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się w 

formie pisemnej, w języku polskim. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia. 

2. Formularz, ofertowy, załączniki, pełnomocnictwa, oświadczenia oraz dokumenty stanowiące część 

składową ofert, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Wnioski, zawiadomienie, oświadczenie oraz informacje składane w toku prowadzonego postępowania, 

Zamawiający i Wykonawca przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

następujące formy komunikacji: 

a) drogą elektroniczną, e-mail: przetargi@promet-plast.eu, 

b) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności wg numeru ogłoszenia: 2022-16424-100680. 

4. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów oraz innych danych 

niezbędnych dla prawidłowego przebiegu komunikacji pomiędzy nimi, a także innych danych 

identyfikujących dany podmiot, wskazanych w niniejszym postępowaniu.  

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

 

Pan Andrzej Jeżewski 

e-mail: przetargi@promet-plast.eu  

 

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, chyba że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynie do niego na mniej niż 10 

(dziesięć) dni kalendarzowych przed terminem składania ofert. Jeżeli prośba zostanie przesłana do 

Zamawiającego później niż 10 (dziesięć) dni kalendarzowych przed terminem składania ofert, pozostawiona 

zostanie bez odpowiedzi.  

8. Treść zapytania wraz z treścią odpowiedzi zostanie ujawniona pozostałym Wykonawcom bez ujawniania 

danych identyfikujących podmiot składający zapytanie.  



9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić SWZ. 

Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający niezwłocznie publikuje w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w wyniku 

zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 

przez ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności. 

 

XIV. OTWARCIE OFERT.  

1. Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2022 r. o godz. 12:00. Dla dokumentów przesłanych pocztą liczy 

się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazanych przez Zamawiającego adres korespondencyjny. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2022 r o godzinie 13:00. 

3. Otwarcie ofert jest jawne.  

4. W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.  

5. Oferty skutecznie wycofane, nie zostaną otworzone.  

6. Odrzucenie oferty nastąpi w przypadkach przewidzianych w art. 226 PZP.   

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalnie wyłącznie z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu obowiązywania wadium, albo – kiedy nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli wydłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 

wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający dokona badania złożonych ofert osobno dla każdej z części 

zamówienia według następujących kryteriów:   

Lp.  Nazwa kryterium Waga kryterium Sposób obliczenia Objaśnienia 

1. Cena 70 % Pc =
𝐶 𝑚𝑖𝑛

 𝐶 𝑏𝑎𝑑
 * 70 Pc- ilość punktów 

przyznanych w ofercie 

badanej, 

C min – najniższa 

zaoferowana cena, spośród 



wszystkich ofert 

niepodlegających 

odrzuceniu, 

C bad – cena zaoferowana w 

ofercie badanej 

2. Koszt pełnego 

serwisowania po upływie 

okresu gwarancyjnego do 

10 roku od dnia odebrania 

magazynu  energii 

włącznie 

20 % Pk =
𝐾 𝑚𝑖𝑛

 𝐾 𝑏𝑎𝑑
 * 20 Pk- ilość punktów 

przyznanych w ofercie 

badanej, 

K min – najniższa 

zaoferowana cena, spośród 

wszystkich ofert 

niepodlegających 

odrzuceniu, 

K bad – cena zaoferowana w 

ofercie badanej 

3.  Okres gwarancji i rękojmi 10 % PG 

36 miesięcy – 0 

pkt; 

48 miesięcy – 5 

pkt; 

60 miesięcy – 10 

pkt.  

 

 

2. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania 

przez wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie okresu 

gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie niezgodności  z SWZ. 

3. Maksymalny okres gwarancji uwzględniony w ocenie ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje 

okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie 

uwzględniony także w umowie.  

4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 

ustalone powyżej kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego 

oferta uzyska najwyższa liczbę punktów, obliczoną wg poniższego wzoru: 

Pkt = PC + PT + PG 

5. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 

6. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 



XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w 

określonym terminie, jeszcze przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących 

formach: 

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Pekao S.A. 55 1240 6670 1111 0011 0923 1216 z adnotacją: „zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, numer referencyjny postępowania 2022-16424-100680, 

 Potwierdzenie dokonania wpłaty należy okazać w dniu podpisania umowy. 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z 

tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmiot, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 

ustawy PZP.  

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż pieniądz, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu. Zabezpieczenie te należy złożyć w dniu podpisania 

umowy. 

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/ poręczenia powinno wynikać, że bank, 

ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni pisemnego 

żądania kwotę zabezpieczenia na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania i bez warunku, 

niezależnie od kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie 

Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

7. Kwota gwarancji lub poręczenia i terminy ich obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami SWZ 

oraz umowy.  

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby 

poręczenie lub gwarancja obejmowała swoją treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, 

że zabezpiecza wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

9. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 



10. Na zabezpieczenie roszczeń z tytuły gwarancji lub rękojmi Zamawiający pozostawi 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

11. Pozostała część zabezpieczenia, o której mowa w ust. 10 powyżej, zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z okresów będzie dłuższy.  

12. Jakiekolwiek odstępstwa od zasad sporządzania i przedstawiania dokumentów stanowiących 

zabezpieczenie wykonania umowy, uniemożliwia podpisanie umowy.  

 

XVIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 

DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMOWY. 

1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców. Wykonawca, którego ofertę 

wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie zawiadomiony odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania 

umowy. 

2. W przypadku, gdyby wybrana w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 2 (dwóch) lub 

więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać 

umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie 

publiczne. 

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 21 (dwadzieścia jeden ) 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jeżeli w postępowaniu zostanie 

złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem 

terminów, o których mowa powyżej. 

4. Istotne postanowienia umowy/ umów zostały określone w Załączniku nr 3 do SWZ – Istotne Postanowienia 

Umowy. 

5. Wykonanie zamówienia przez Wybranego Wykonawcę, który złoży najkorzystniejsza ofertę, nastąpi na 

podstawie odrębnych umów, które łącznie regulować będą cały przedmiot zamówienia. Podział całego 

przedmiotu zamówienia na odrębne umowy uzasadniony jest względami funkcjonalnymi i odrębnością 

poszczególnych świadczeń objętych przedmiotem zamówienia. Rozdział przedmiotu zamówienia ma swoje 

pokrycie również w przyjętych przez Zamawiającego w SWZ kryteriach oceny ofert, odrębnych dla 

poszczególnych części zamówienia.  

 

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

1. Wykonawca może przed terminem zawarcia umowy poinformować Zamawiającego o niezgodności jego 

działań lub zaniechań  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 .  

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność, albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym pozostałych Wykonawców.  



3. Na czynności podjęte przez Zamawiającego w tym zakresie, Wykonawcom nie przysługują dalsze środki 

ochrony prawnej.  

4. Informacje, o której mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca może wnieść na każdym etapie postępowania, 

najpóźniej jednak w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW PRAWA. 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2017 

r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 

• Administratorem danych osobowych jest Zamawiający.  

2. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. 

Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: 

• ustawa z dnia 11 września 2019r - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019). 

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 Wybór generalnego wykonawcy w zakresie 

realizacji inwestycji: dostawa sześciu  stacji transformatorowych z przyłączeniem do sieci SN. 

Wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do użytkowania i serwis grawitacyjnego magazynu 

energii wraz z dostawą i wdrożeniem inteligentnego systemu do zarządzania procesem 

magazynowania i uwalniania energii,  budowa infrastruktury pod magazyn energii, budowa sieci SN 

prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności.   

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP. 

5. Dane osobowe Wykonawcy 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. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy  decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Ponadto Wykonawca posiada: 

• 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 wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

8. Wykonawcy nie przysługuje: 

• 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 

podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. Lit. c RODO. 

 

XXI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna 

Załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez osobę fizyczną 

Załącznik nr  5 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr  6 – Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zdolności technicznych (doświadczenie Wykonawcy) 

Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy dot. zdolności zawodowej 

Załącznik nr 10 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu  

Załącznik nr 11 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca polega na zdolnościach 

innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 12 – projekt budowlany 


