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I. ZAMAWIAJĄCY Art. 36 ust. 1 pkt. 1)  

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu,  
87-515 Rogowo, Nadróż 1,  
Tel(0-54) 270-31-12 , 608 464 452 
Adres strony internetowej: http://zs4nadroz.pl/ 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zs4nadroz.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek od 8.00 do 15.00 

 NIP: 892-12-49-810 
REGON: 000767888 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
1. Zapytanie o cenę – art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) zwanej dalej ustawą Pzp 
2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Art. 36 ust. 1 pkt. 3)  
1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego:  
 „Sprzedaż energii elektrycznej dla Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w 

Nadrożu”  
2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej o określonych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. Standardy jakościowe 
energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. –Prawo 
energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z 
dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r.poz. 503 ze zm.)  
Grupy taryfowe: C11,  C12a,  C21 
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej +/- 20% 40,70 MWh 

 

LP Nazwa obiektu Numer PPE 

Parametry dystrybucyjne Szacunkowe zużycie e. 
e. w okresie trwania 

umowy [MWh] 

Odbiorca 

Moc 
umowna 

Grupa 
taryfowa 

Adres 

1. 
Zespół Szkół nr 4 – 
praktyczna nauka 

zawodu 
PL0037940005384348 12.50 C11 1,64 

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi 
Dobrzyńskiej w Nadrożu, 

Nadróż 1 
 87-515 Rogowo 

2. 
Zespół Szkół nr 4 – 
oświetlenie placu 

szkoły 
PL0037940005384449 4.50 C11 0,10 

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi 
Dobrzyńskiej w Nadrożu, 

Nadróż 1 
87-515 Rogowo 

3. 
Zespół Szkół nr 4 – 

budynek szkoły 
PL0037940005384550 32.50 C12a 17,91 

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi 
Dobrzyńskiej w Nadrożu, 

Nadróż 1 
 87-515 Rogowo 

4. 
Zespół Szkół nr 4 – 
sala gimnastyczna 

PL0037940033885776 45.00 C21 21,05 

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi 
Dobrzyńskiej w Nadrożu, 

Nadróż 1 
87-515 gowo 
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3. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić 

wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)20%. 
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej ze wskazaniem ich 

lokalizacji, grup taryfowych i mocy przyłączeniowych oraz okresu rozliczeniowego 
przedstawia Załącznik nr do 1 SIWZ.  

5. Dotychczasowe umowy kompleksowe na dystrybucję energii zawarte są na czas 
nieokreślony.  

6. Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii 
elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji.  

7. Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy, oprócz danych występujących w 
dokumentacji postępowania.  

8. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w 
imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD pod 
warunkiem zapisów, które nie będą mieć zastosowania w przypadku zamawiającego 
(umowa na dostawę energii zawarta jest na czas oznaczony i nie wymaga 
wypowiedzenia, umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieoznaczony).  

9. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do dysponowania 
obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.  

10. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
należącej do ENERGA OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130 , 80-557 Gdańsk. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
12. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 
  09300000-2 -Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa  
  09310000-5 –Elektryczność 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (Art. 36 ust. 1 pkt. 4)  
Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy tj. od 01.01.2021 r. do  
31.12.2021 r.  
 
V. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA w Art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 
Pzp (Art. 36 ust. 2 pkt. 3)  
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 
6 i 7 ustawy Pzp.  
 
VI. OFERTY WARIANTOWE / AUKCJA ELEKTRONICZNA (Art. 36 ust. 2 pkt. 4 i 7)  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O 
KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.5 (Art. 36 ust. 1 pkt. 5 oraz Art. 36 ust. 1 pkt. 5a)  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) Nie podlegają wykluczeniu, 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez 
zamawiającego (szczegółowo opisane w niniejszym Rozdziale poniżej).  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu w zakresie:  
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1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną 
Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (t.j. 
Dz. U. z 2019r., poz.755 ze zm.).  

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

3) Zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
1) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w 

zakresie: uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy 
z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

2) Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu 
4. Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.  
5. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych innych podmiotów:  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
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.  
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 
pkt. 1, pkt. 2, pkt. 4 ustawy Pzp.  
4) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust.1 
art.22a ustawy Pzp, 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 odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust.1 art.22a ustawy 
Pzp. 

 6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
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7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8 . PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
8.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp wyklucza z 

postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.  

8.2.  Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli 
zachodzą w stosunku od niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt. 13 –23 ustawy Pzp.  

8.3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia, na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp Wykonawcę:  

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 (Dz. U. z 
2017r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość 
ogłoszono. 

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 jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

 
 
 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
(Art. 36 ust. pkt. 6)  
 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego 
oświadczenia oraz dokumenty.   

2. Wraz z Ofertą wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert:  
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg wzorca 
stanowiącego Załącznik nr 3) oraz Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 4). 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej (wg 
Załącznika 3 oraz 4). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenia, o 
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których mowa w punkcie 2 powyżej (wg Załącznika 3 i 4). 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.  

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów złoży zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.  

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do 
złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia.  

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca 
złoży:  
1) wraz z ofertą Oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. 
2) na wezwanie zamawiającego, wykonawca, którego oferta uznana zostanie za 
najkorzystniejszą, w trybie art. 26 ust.2, złoży również:  
Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (kserokopię 
potwierdzona za zgodność z oryginałem)  

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu wykonawca złoży:  
1) wraz z Ofertą –Oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4,  
2) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert)- 
Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 6),a w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  
3) 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 wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów.  

10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 



7 
 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

12. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, 
które określają w szczególności:  
1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;  
3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;  
4)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje Usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą 

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę mającego 
swą siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  
1)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym 
rozdziale w pkt. 8.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięce 
przed upływem terminu składania ofert. 
 2)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 niniejszym punkcie, 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. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie 
wcześniej niż w terminach określonych w podpunkcie poprzednim. W przypadku 
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, Pzp, 
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
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szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 
2019r. poz. 700 ze zm.)W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności 
oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty 

 
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI (Art. 36 ust. 1 pkt. 7):  
1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ 

należy kierować na adres:  
Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 
87-515 Rogowo,  
Nadróż 1, 
TEL. 54 270 31 12, 608 464 452 
Adres poczty elektronicznej:sekretariat@zs4nadroz.pl 

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

3. Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia zamawiający i wykonawcy 
przekazują sobie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
sekretariat@zs4nadroz.pl 
W przypadku przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków e-
mailem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania z zastrzeżeniem, że do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz pełnomocnictw zastrzeżona jest forma pisemna. Wszelkie 
pełnomocnictwa winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 
zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na  adres poczty 
elektronicznej podany przez wykonawcę w jego ofercie, została wykonawcy 
doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jej treścią.  

5. Możliwość przesyłania przez zamawiającego dokumentów drogą elektroniczną (e-
mail) dotyczy m. in. następujących dokumentów: odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia 
treści SIWZ (art.38), wezwań do złożenia lub uzupełnienia dokumentów (art.26 ust.2, 
3, 3a), wezwań do złożenia wyjaśnień (art.26 ust.4, art.87 ust.1), wezwań do 
wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (art.90 ust.1), informacji o poprawieniu 
omyłek (art.87 ust.2), informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania (wynik postępowania).  

6. Dokumenty przesyłane przez wykonawcę drogą elektroniczną, winny mieć formę 
skanu dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego 
wykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie przesyłania wniosków o wyjaśnienie 
treści SIWZ.  
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7. Postępowanie prowadzone jest w wyłącznie języku polskim, w związku z czym 
wszelka korespondencja składana w trakcie postępowania musi być sporządzona w 
języku polskim.  

8. Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:  
Anna Banasiak- dyrektor ZSnr4 w Nadrożu 
w godz. 8:00-15:00  
adres e-mail: sekretariat@zs4nadroz.pl 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na trzy dni przed upływem terminu 
składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ 
wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści 
SIWZ.  

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 
treści Specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Jeżeli zmiana 
SIWZ prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego. 

10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Dokonaną zmianę treści Specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców, o którym mowa w 
art.38 ust.3 ustawy Pzp.  

 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (Art. 36 ust. 1 pkt. 8)  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   
 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (Art. 36 ust. 1 pkt. 9)  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (Art. 36 ust. 1 pkt. 10)  
1. Wykonawca może złożyć jedną Ofertę wg wzoru Formularza oferty stanowiącego 

Załącznik nr 2. Wykonawca składając Ofertę informuje zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

2. Treść Oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i 
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.  

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone 
w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski 
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4. Formularz Oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do działania 
w imieniu Wykonawcy.  

5. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 3) oraz brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 4) . 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenia wg 
Załącznika 3 oraz 4. 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.  

7. Oferta (Formularz oferty), Oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 
25a ustawy Pzp (wg Załącznika nr 3 oraz nr 4) składane są w oryginale. 

8. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę pełnomocnictwem, dokument 
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.  

9. Dokumenty lub Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez wykonawcę składane w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone jako „tajemnica 
przedsiębiorstwa”. W razie braku takiego wskazania zamawiający uzna, że wszelkie 
oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie ww. informacji w 
przypadku, gdy wykonawca niewłaściwie oznakuje lub nie wydzieli ww. dokumentów 
jako odrębnej części oferty 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, koperta powinna być zaadresowana:  
 

 

12. Brak odpowiedniego oznaczenia na kopercie zewnętrznej (w tym na kopercie 
przesyłki kurierskiej) może spowodować, iż przesyłka nie zostanie rozpoznana jako 
oferta przetargowa. Na kopercie wewnętrznej wykonawca, oprócz oznaczenia 
wskazanego powyżej, winien zamieścić swoją nazwę i adres. W przypadku braku na 

 
Nazwa i dokładny 
adres Wykonawcy 

                                                                                                     Zespół Szkół nr 4  
                                                                   im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 
                                                                                                                      Nadróż 1 
                                                                                                        87-515 Rogowo 

„Sprzedaż energii elektrycznej dla Zespołu Szkół nr 4          

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” 

Numer postępowania:ZS4.ZP.341.1.2020 

NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu składania ofert. 
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kopercie informacji, o których mowa powyżej, zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z tego powodu, jak np. przypadkowe 
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, czy też nie otwarcie oferty w 
terminie.  

13. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza zlecić podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu 
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być 
opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.  

15. Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu 
składania ofert. 

16. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:  
1)jest niezgodna z ustawą Pzp;  
2)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp;  
3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
 4)zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia;  
6)zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  
7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
8)wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie 
terminu związania ofertą;  
9) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób.  
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 
 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (Art. 36 ust. 1 pkt. 11)  
1. Miejsce i termin składania ofert  

1.1. Oferty należy składać:  
Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu  
Nadróż 1, 
87-515 Rogowo, (sekretariat)  

1.2. Termin składania ofert: do dnia 20.11.2020 roku. do godz. 10.00 
1.3. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina jej otrzymania przez           

Zamawiającego.  
1.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

2. Miejsce i termin otwarcia ofert  
2.1. Otwarcie ofert odbędzie się w:  

Siedzibie Zamawiającego - pokój Dyrektora 
2.2. Termin otwarcia ofert: dnia 20.11.2020 roku godz. 11.00. 
2.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, a kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia 
do Zamawiającego.  
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2.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający poda kwotę, jaką zamierza        
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

2.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców,   a 
także informacje dotyczące ceny. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące:  
3.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
3.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
3.3. ceny. 

UWAGA  
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
www.zs4nadroz.pl informacji, o której mowa w ust. 3 przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp- Załącznik nr 6. 
Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY (Art. 36 ust. 1 pkt 12)  
1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2  
2. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z 

dokładnością do 1 grosza).  
3. Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.  
4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  
5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono 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 miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

6. Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi 
Dobrzyńskiej w Nadrożu na warunkach określonych SIWZ tj. za 40,7MWh (+-20%) 
energii elektrycznej, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię 
elektryczną w okresie 12 miesięcy.  

7. Ceny jednostkowe energii powinny uwzględniać wszystkie ewentualne stosowane 
przez sprzedawców energii opłaty dodatkowe, w tym comiesięczne stałe opłaty 
związane z handlową obsługą odbiorców.  

8. Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:  
C= (C1 x 1,74 MWh + C2 x 21,05 MWh+ C3 x 17,91 MWh) + podatek VAT) – następnie 
wpisać w druku „OFERTA” 
 Gdzie:  

- C1 Koszt jednostkowy dla punktów odbioru energii rozlicznych w grupach 
taryfowych   C 11  

- C2 Koszt jednostkowy dla punktów odbioru energii rozlicznych w grupach 
taryfowych  C 21 

- C3 Koszt jednostkowy dla punktów odbioru energii rozlicznych w grupach 
taryfowych  C 12a 
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9. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 
bez których nie można wykonać zamówienia.  

 
XV. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH (Art. 36 ust. 2 pkt. 6)  
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT (Art. 36 ust. 1 pkt. 13)  
 
1. Kryteria oceny ofert – cena 100 %  

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt.  

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. 

2. W pozostałych przypadkach liczba punktów będzie obliczana wg poniższego wzoru:  

 
              Najniższa oferowana cena spośród niepodlegających odrzuceniu ofert                                                          

Punktacja badanej oferty wg kryterium ceny = -------------------------------------------------------------------   x 100                                                           
Cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu 

 

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która otrzyma 
największą ilość punktów.  

4. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, 
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

5. Jeżeli złożono 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 miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

6. W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

7. Zamawiający poprawia w ofercie:  
1) oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty-niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

8. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innych omyłek, polegających na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
powodujących istotnych zmian w treści, o których mowa w art.87 ust.2 pkt3.) Pzp –
jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od powiadomienia o poprawce nie zgłosi 
sprzeciwu, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmianę.  
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9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom  SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria 
wskazane w pkt 1.  

10. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,  
4) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY (Art. 36 ust. 1 pkt. 14)  
1. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

informacje niezbędne do wpisania do treści umowy np. imiona i nazwiska 
uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, 
dane kontaktowe, nr rachunku, itp.  

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 
Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia , o których mowa w art. 
93 ust 1 ustawy Pzp. 

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY (Art. 36 ust. 1 pkt. 15)  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
XIX.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH (Art. 36 ust. 1 pkt. 16) 1. 
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie zawarta jedna umowa.  
2. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
3. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 –Wzór umowy  
4. Warunki zmiany zawartej umowy opisane zostały we wzorze umowy w § 17 –

Załącznik nr 5 do SIWZ. 
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XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCOM 
 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu przedmiotowego 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. 

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 

przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy 

Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający 

powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 

Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.  

4. W niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących 

czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 

postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób (pisemnie). 
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9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej 

zamawiającego. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1460, ze zm.)  o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi 

inaczej. 

 
XXI. INFORMACJE DODATKOWE  
 
1. Zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.  
3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną pod warunkiem 

przesłania przez wykonawcę właściwie podpisanej umowy wraz z załącznikami (wg 
wzoru przekazanego przez zamawiającego).  

 
XXII. Ochrona danych osobowych  
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu, 87-515 Rogowo, Nadróż 1, Tel(0-54) 270-31-12, email: 
sekretariat@zs4nadroz.pl 

2) administrator powołał inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół 
nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu  Pani/Pan prawo do skontaktowania się z  
inspektorem ochrony danych osobowych  poprzez wysłanie wiadomości 
elektronicznej  na adres e-mail: ido@powiatrypinski.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 pn.: 
„Sprzedaż energii elektrycznej dla Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w 
Nadrożu ”  prowadzonym w trybie zapytania o cenę.  

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) dalej „ustawa Pzp”;  
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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) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

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

dotyczących;  
b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych;  
c)  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. 

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

8)   nie przysługuje Pani/Panu:  
a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  
b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c)  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  

 

 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ  
 
1. Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia  
2. Załącznik nr 2- Formularz ofertowy  
3. Załącznik nr 3- Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu 
4. Załącznik nr 4-Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z   

postępowania  
5. Załącznik nr 5-Wzór umowy  
6. Załącznik nr 6- Oświadczenie w sprawie przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


