
 
 

   

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

ul. Szczawieńska 2, 58 – 310 Szczawno-Zdrój  

tel: +48 74 64 80 400, fax: +48 74 64 80 417 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia publicznego: 

 
 Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 

Szczawnie Zdroju  
-część I- punkt poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2,  

58-310 Szczawno- Zdrój,  
- część II- punkt poboru: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy  

ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych. 
 

 
 

Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/2/2019 
 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone zgodnie z Ustawą   
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U.2019r. poz. 1843 ze zm.) 

 

 

Szczawno- Zdrój, dnia 03.12.2019r. 
       Zatwierdzam:  
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ROZDZIAŁ I. Informacje wprowadzające 
 

1.1. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest udzielenie zamówienia na sprzedaż na rzecz Zamawiającego energii 
elektrycznej. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

1. „Zamawiający” – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na  

podstawie niniejszej specyfikacji 
3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
4. „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.  – Prawo Zamówień Publicznych 

(Tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) 
5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego 

przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszej SIWZ. 
6. „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o 
udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 

1.2. Dane Zamawiającego:  

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  
z siedzibą przy ul. Szczawieńskiej 2, 58 – 310 Szczawno- Zdrój  
NIP: 886-000-34-33 REGON: P- 890004750 Kapitał zakładowy: 9 790 000 PLN  
NR w KRS: 0000043944 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Adres do korespondencji: jak wyżej  
Faks: 074 64 80 417 Telefon: 074 64 80 400  
e-mail: darr@darr.pl  
adres strony internetowej: www.darr.pl   
Godziny pracy: poniedziałek- piątek 08:00-16:00.  
 
1.3. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: tak, Wykonawca może złożyć ofertę 

częściową na dowolną część zamówienia. 
1.4. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie. 
1.5. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie.  

1.6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp. 

1.7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać 
dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

1.8. Wykonawca ma obowiązek wskazania w składanej ofercie części zamówienia, którą 
zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z wskazaniem szacunkowej kwoty brutto, 
przeznaczonej na pokrycie kosztów podwykonawstwa. Brak w/w informacji oznaczać 
będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę. 
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ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze 
zm.) zwana dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”, 
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1126), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477). 
 

 
ROZDZIAŁ III. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia 

 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z 10 

kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 
1520, 1524 i 1556) w planowanej ilości: 

 

- część I- około 1200 MWh (+/- 20%) dla punktu poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju 

przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój, zgodnie z warunkami zawartymi w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.  

- część II - około 200 MWh (+/- 20%) dla punktu poboru: budynek Centrum Promocji 

Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych, zgodnie z warunkami zawartymi 

w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.  

 

Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy 

Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi 

Normami.  

Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 20%) w okresie dostawy 1200 MWh oraz (+/- 

20%) w okresie dostawy 200 MWh.  

Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie:  

- dla części I - 208 kW.  

- dla części II – 50 kW.  

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru (budynków, obiektów) 

przedstawione w zestawieniu zbiorczym stanowią załącznik do umowy sprzedaży energii 

elektrycznej. 
 
Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

 
 

1.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
09.00.00.00-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii  
09.30.00.00-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
 



 
 

   

 

 
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określone zostały 

w  Załączniku nr 6 do SIWZ (odpowiednio: CBiR oraz RCPG). 
 

 

ROZDZIAŁ IV. Części zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na części zamówienia: 

-część I: punkt poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 

Szczawno- Zdrój,  

- część II: punkt poboru: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 

58-300 Wałbrzych. 

 

ROZDZIAŁ V. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

ROZDZIAŁ VI. Termin wykonania zamówienia 

 

Wymagany termin wykonania całości zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020r. 

 
 

ROZDZIAŁ VII. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu 

1) podstawy wykluczenia z postępowania: 

a) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych 

w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

oraz 

b) Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie: 

- art. 24 ust. 5 pkt 1 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcę, 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. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);  

 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj. 

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż posiada koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie 

wykonywania umowy oraz 



 
 

   

 

posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z 

operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego. 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Wykonawca 

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Wykonawca   

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

 

ROZDZIAŁ VIII.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość, że najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1 uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 

formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 

wstępnych, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych 

przez Wykonawców, o których mowa w Rozdziale IX niniejszej specyfikacji. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty będą 

niekompletne, będą zawierały błędy lub budziły wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

ROZDZIAŁ IX.  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie 

obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w 

terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): 

1) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu określonych w niniejszej specyfikacji i braku podstaw do 

wykluczenia złożone na formularzu którego wzór stanowi Załącznik nr 2  oraz Załącznik 

nr 3 do SIWZ. 

2) kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) aktualnej 

decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3) oświadczenie o posiadaniu zawartej generalnej umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na 

terenie na którym zlokalizowane są obiekty objęcie przedmiotem zamówienia 

(oświadczenie jest zawarte we wzorze formularza oferty). 

4) 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. 
 

Dokumenty wskazane w pkt 1 ppkt  2 i 4 Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu 

wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty 

wskazane w ppkt 2 i 4 powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez 

Zamawiającego. 

 

UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa brak podstaw wykluczenia, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy i są one 

aktualne lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca 

będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm 

oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. 

informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w 

załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. 

3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki 

wskazane w Dziale VII, ust. 2, pkt 3 SIWZ) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

(warunki wskazane w Dziale VII, ust. 2, pkt 2 SIWZ) innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 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. 

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać 

w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, 

odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, 

zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. 

Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (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 prace, których wskazane zdolności dotyczą. 



 
 

   

 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój 

potencjał) i braku podstaw do wykluczenia. 

2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 

ust. 1 ppkt 2 i 4. Dokumenty wymienione w ust. 1 ppkt 2 i 4 Wykonawca będzie 

obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do 

Wykonawcy po otwarciu ofert. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 

1) o których mowa w ust. 1, ppkt 4  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

 

5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.. 

 

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4., 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. Postanowienia ust. 5. stosuje się odpowiednio. 

 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

 

8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający 

przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. 

 

9. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum): 

1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca 

ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z 

treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 

określać zakres umocowania; 



 
 

   

 

3) oświadczenie dotyczące brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczące spełniania 

warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia; 

4) dokumenty, o których mowa w ust. 1 ppkt 4 obowiązany będzie złożyć każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 

odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie 

Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, 

otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich 

partnerów; 

7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy 

w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 

 

10. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej 

postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na 

wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów należy załączyć 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

11. 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 i 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. 

 

12. Inne dokumenty: 

1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (Załącznik nr 1), wraz z formularzem 

cenowym zawierającym ceny jednostkowe za dostawy dla poszczególnych punktów 

poboru, 

2) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to 

osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa, 

3) zaleca się załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium, 

 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

ROZDZIAŁ X. Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 



 
 

   

 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców.  

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie 

podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca 

zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację części zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 

jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 

1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, 

zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres 

poczty elektronicznej podane przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

5) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.  

Ul. SZCZAWIEŃSKA 2  

58-310 SZCZAWNO- ZDRÓJ  

fax: (074) 64 80 417 

6) Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 

a) w sprawach przedmiotu zamówienia: 

Małgorzata Kurpisz tel. 74 64 80 431 

7) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania i 

odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej 

stronie internetowej www.darr.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 

http://www.darr.pl/


 
 

   

 

o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu do jego złożenia lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

8) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

9) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

10) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.darr.pl ) 

 

ROZDZIAŁ XII. Wadium 

Ustala się wadium w wysokości:  

- dla części I zamówienia: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).  

- dla części II zamówienia: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).  

W przypadku jeżeli Wykonawca składa ofertę częściową zarówno na część I jak i część II 

zamówienia kwota wadium stanowi sumę: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).  

 

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 
Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin 

uznania na rachunku Zamawiającego. 

Sposób wniesienia wadium: 

w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

MBank S.A. 33 1140 2091 0000 4709 5600 1001 

z dopiskiem: „Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju ZP/PN/2/2019 część I i lub/ część II”. 

lub w jednej z poniżej podanych form: 

1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3) w 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 2014r, poz. 1804 ze zm.),  

sposób przekazania: złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie przed upływem 

terminu składania ofert. 

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, 

następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń 

 

ROZDZIAŁ XIII. Termin związania ofertą 
1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

ROZDZIAŁ XIV. Opis przygotowania oferty 

http://www.darr.pl/


 
 

   

 

1. Przygotowanie oferty 

1) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez 

osobę upoważnioną. 

2) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 

o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 

oraz dane. 

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

10) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), 

wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem 

zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony 

„Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu 

przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu 

ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej 

zainteresowanej osoby.  

11) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez 

Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej 

tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego. 

 

2.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie 

zamawiającego: 

 

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. UL. SZCZAWIEŃSKA 

2, 58-310 SZCZAWNO- ZDRÓJ II piętro, sekretariat, 

 

2.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego 

na adres siedziby zamawiającego: 

 

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. UL. SZCZAWIEŃSKA 

2, 58-310 SZCZAWNO- ZDRÓJ II piętro, sekretariat, 

2.3 Oznakowane następująco: 

Ofertę można złożyć w oznakowanej kopercie: 

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES> 

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> 



 
 

   

 

„Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 

Szczawnie Zdroju część I i lub/ część II”.” 

Nie otwierać przed dniem 12.12.2019r godz. 12:30. 

 

Dział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. UL. SZCZAWIEŃSKA 

2, 58-310 SZCZAWNO- ZDRÓJ II piętro, sekretariat, 

do dnia 12.12.2019r. do godz. 12:00. 

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

 

2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego: 

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. UL. SZCZAWIEŃSKA 

2, 58-310 SZCZAWNO- ZDRÓJ I piętro, sala konferencyjna nr101A 

dnia 12.12.2019r. o godz. 12:30 

 

3. Sesja otwarcia ofert 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT oraz podatkiem akcyzowym- jeżeli 

występuje. Przedmiot zamówienia jest opodatkowany stawką podatku VAT 23%. 

2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia. 

3) Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w 

formularzu ofertowym – załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak 

wskazania w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) informacji czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy 

nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług. 

 

 

ROZDZIAŁ XVII. Informacje dotyczące walut obcych 

w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

 

 



 
 

   

 

ROZDZIAŁ XVIII. Kryteria oceny oferty 

1. Kryteria oceny ofert 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 

Dla części I oraz części II: 

Cena (C) - 60% 

Proekologiczność E: (E2019 +E2019) -  łącznie 40%  

 

2. Zastosowane wzoru do obliczenia punktowego 

1) Kryterium: cena (waga kryterium 60%)  

Przy obliczaniu punktów w kryterium ceny zastosowany zostanie poniższy wzór: 

Pc=Cn/Cb x 60 

gdzie: 

Pc - punkty za cenę, 

Cn - najniższa cena brutto, spośród wszystkich ocenianych ofert, 

Cb - cena brutto oferty badanej. 

 

2) Kryterium: proekologiczność 

Przy obliczaniu punktów w kryterium proekologiczność Zamawiający przyjmie procentowy 

udział energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (zwanych dalej OZE) z energii 

sprzedawanej dla punktu poboru  objętego przedmiotem zamówienia w roku 2020. 

Przez Odnawialne Źródła Energii zgodnie z ustawową definicją z dnia 20 lutego 2015r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017r. poz. 1148 ze zm.) należy rozumieć 

odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania 

słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, 

hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, 

biogazu, biogazu rolniczego oraz biopłynów. 

Wykonawca może wskazać procentowy udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł 

energii w formularzu „Oferta” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku odpowiednio dla 

roku 2020. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

Najniższy procentowy udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w energii 

sprzedawanej: 1 %. 

 

Najwyższy procentowy udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w energii 

sprzedawanej uwzględniony w ocenie ofert: 40%. 

 

Wykonawca może zaoferować procentowy udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł 

(OZE) w energii sprzedawanej w przedziale od 1% do 40%  tj. 1%, 2%, ….,19%, 40% dla 

roku 2020. 

 

Punkty w ramach kryterium „Proekologiczność” będą przyznawane w następujący sposób: 

  

Kryterium: proekologiczność –E- (waga kryterium łącznie 40%)  

Przy obliczaniu punktów w kryterium ceny zastosowany zostanie poniższy wzór: 

E2020=E0/Emax x 40 pkt 

gdzie: 

E0 – wskaźnik energii wytworzonej z OZE w ocenianej ofercie, 

Emax – najwyższy możliwy udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii 

z OZE uwzględniony do oceny ofert (tj. 40%) 



 
 

   

 

 

 

Uwaga: punkty według tego kryterium będą przyznawane na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy złożonego na formularzu oferty przetargowej. W przypadku niezadeklarowania 

przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości udziału energii wytworzonej z odnawialnych 

źródeł energii lub wpisania liczby „0” (zero) – Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w 

ramach kryterium „Proekologiczność”. 

 

W przypadku gdy zadeklarowany przez Wykonawcę udział energii wytworzonej z OZE 

będzie wyższy niż 40% – Zamawiający przyjmie do obliczeń  najwyższy możliwy udział 

energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii z OZE uwzględniony do oceny ofert (tj. 

40%)  natomiast do umowy zostanie wpisany wskaźnik określony przez Wykonawcę.  

 

 

3. Wynik 

Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy 

bilans punktów za cenę, proekologiczność, tj.: C+E2020. Pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą 

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

ROZDZIAŁ XIX. Informacja o formalnościach, 

jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

5 dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona 

tylko jedna oferta.  

3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 

ust.1 ustawy Pzp) – zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych 

w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie                        w pieniądzu Wykonawca wpłaci 

przelewem na rachunek bankowy. 

 

ROZDZIAŁ XXI. Warunki umowy 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

3. Zmiana umowy będzie możliwa na warunkach określonych w umowie której wzór stanowi 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ XXII. Środki ochrony prawnej 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 



 
 

   

 

Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z 

przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie Ustawy.  

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

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 

5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej.  

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu.  

6. 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. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu 

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni faksem lub drogą 

elektroniczną oraz pisemnie. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. Postanowienia końcowe oraz postanowienia o RODO. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 

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:  

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju, 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/PN/2/2019. 

- 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 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp”;   

- 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; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 



 
 

   

 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

ROZDZIAŁ XXV. Załączniki 

1) formularz ofertowy, 

2) oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu 

3) oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

4) wzór oświadczenia (grupa kapitałowa), 

5) wzór umowy. 


