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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Zakup Energii 
Elektrycznej, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., do obiektów 

Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego oraz Pełnomocnik Zamawiającego 
 
1.1. Zamawiający 

 
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. +48 62 503 37 00, faks +48 62 503 37 28 
www.rzzo.pl, email: info@rzzo.com.pl, suport@rzzo.pl  

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej 
„ustawą pzp”. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy pzp. 
 
2.2. Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp.  Zgodnie z tym przepisem 
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.   

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji w okresie 
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. do obiektów Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., 
na zasadach określonych w ustawie  z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 
r. poz. 755 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.  
 
Łączna ilość PPE (punktów poboru energii elektrycznej) zgłoszonych do postępowania obiektów wynosi 1 szt. 
Szacunkowy wolumen zamawianej energii elektrycznej wynosi 1373,686 MWh. 
 
Wszystkie PPE objęte są umowami kompleksowymi zawartymi z Energa-Obrót SA, których okres 
obowiązywania wygasa w dniu 31.12.2020 roku. Zamawiający nie podjął samodzielnych działań zmierzających 
do rozdziału umów, nie wystąpił o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji. 
 
3.2. Dokładny Opis przedmiotu zamówienia – wykaz jednostek, obiektów, PPE, zużyć, numery PPE i liczników - 
zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 
 
 
W/w załącznik stanowią integralną część punktu 3. SIWZ.  
 
W przypadku zaistnienia konieczności zakupu energii elektrycznej nie objętej zamówieniem (np. przyjęcie do 
użytkowania przez Zamawiającego nowych obiektów w trakcie trwania okresu realizacji dostaw), zostaną one 
włączone do zamówienia. Rozliczenie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej będzie się odbywać 
odpowiednio zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej – przyjęto wzrost w stosunku do wolumenu 
zamówienia podstawowego o 20%. 
 
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
3.4.  Kody CPV dla przedmiotu zamówienia: 

http://www.rzzo.pl/
mailto:info@rzzo.com.pl
mailto:suport@rzzo.pl
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09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii  
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

4. Terminy wykonania zamówienia 
 
Od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia dostaw w terminie późniejszym niż 01.01.2021 r. Po wyborze 
Wykonawcy i podpisaniu Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dane wymagane do 
przeprowadzenia procesu rozpoczęcie dostaw w dniu 01.01.2021 r. 
 
W przypadku zawinionego przez Wykonawcę opóźnienia rozpoczęcia dostaw w stosunku do wymaganego dnia 
01.01.2021 r. skutkującego koniecznością zawarcia przez Zamawiającego Umów Sprzedaży Rezerwowej (USR) 
lub koniecznością negocjowania stawek dostaw energii elektrycznej w wyniku przedłużenia dostaw w formie 
umowy kompleksowej z Energa-Obrót SA, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu rekompensatę w wysokości 
różnicy pomiędzy stawkami w tychże umowach a stawkami zaoferowanymi w niniejszym postępowaniu i 
przyjętymi w łączącej strony Umowie. 

5.  Warunki udziału w postępowaniu 
 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
 

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy 
pzp; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

 
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
dotyczące: 
 

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

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

 
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w punkcie 5.3. 
 
5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.  
 
5.3.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2. lit. a) dotyczący 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów, jeżeli wykaże, że: 
 

a) Posiada obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną (OEE), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

b) Posiada obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej 
(OSD) właściwym terytorialnie dla PPE wskazanych przez Zamawiającego, którym jest Energa – 
Operator SA. 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia ww. warunek musi być 
spełniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 
 
5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2. lit. b) dotyczący sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: 
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a) Posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia min. 1.000.000 zł, a w 
przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia; 

b) Wykaże się przychodem operacyjnym netto średnio min. 10.000.000 zł rocznie w okresie ostatnich 
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 
5.3.3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2. lit. b) dotyczący  
zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli wykaże, że: 
 

a) Wykaże, że w okresie minionych trzech lat zrealizował dostawy energii elektrycznej o wolumenie 2000 
MWh/rok dla co najmniej 4 Zamawiających dla każdego z tych Zamawiających - a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości i przedmiotu 
zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

b) Wykaże, że w okresie minionych trzech lat zrealizował procesy zmiany sprzedawcy (proces TPA) na co 
najmniej 1000 PPE dla co najmniej 4 Zamawiających na każdego z tych Zamawiających - a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ilość PPE podlegających 
procesowi TPA i podmiotów, na rzecz których procesy te były wykonane. 

 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden                          
z  wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie  muszą spełniać ww. określone warunki. 
 
5.4. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy określone w art. 24 ust. 5. 
 
5.4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
5.4.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 
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.). 
 
5.5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).  
 
W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                            
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy                       
w spawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
5.6. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
 
5.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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. 
 
5.8. Zamawiający oceni, 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-
22. 
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5.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, nie potwierdzają spełniania 
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 pkt 5.3.2. SIWZ. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
6.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia               
w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w 
oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  
 

a) nie podlega wykluczeniu  
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa               
w pkt 6.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  
 
6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1. 
niniejszej SIWZ. 
 
6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa  w art. 86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert), przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,  Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy                                
z wykonawców we własnym imieniu. 
 
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1. 
 
6.5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.3.1 SIWZ dotyczącego kompetencji 
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający zażąda od Wykonawcy: 
 

a) Przedłożenia kopii obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną (OEE), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

b) Złożenia oświadczenia o posiadaniu obowiązującej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) z 
Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) właściwym terytorialnie dla PPE wskazanych przez 
Zamawiającego, którym jest Energa – Operator SA. 

 
6.5.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 
5.3.2 SIWZ dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej na wezwanie, o którym mowa w pkt 6.5., 
Zamawiający zażąda od Wykonawcy: 
 

a) Kopii obowiązującej polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC), 
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b) Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo 
jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 
dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 
okres; 
 

6.5.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 
5.3.3 SIWZ dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej na wezwanie, o którym mowa w pkt 6.5., 
Zamawiający zażąda od Wykonawcy: 
 

a) Wykazu dostaw wykonanych wg. parametrów określonych w punkcie 5.3.3, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

b) Wykazu dostaw potwierdzających, iż dla ich wykonania Wykonawca zrealizował procesy zmiany 
sprzedawcy (proces TPA) na co najmniej 1000 PPE dla co najmniej 4 Zamawiających na każdego z tych 
Zamawiających - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ilość PPE podlegających procesowi TPA i podmiotów, na rzecz których procesy te były wykonane. 

 
6.5.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
zażąda następujących oświadczeń: 
 

a) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy pzp. 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 
ustawy pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy 
pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
6.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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6.7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy                                
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące 
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp składa się w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu inne niż 
oświadczenia, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ, składa się w oryginale (tj. wykaz dostaw) lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem (tj. dowody – oryginał lub kopia). Poświadczenia za zgodność                           
z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
 
6.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
 
Zamawiający, zgodnie zapisami art. 10c-10e pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami.  
 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę              
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw; (Dz.U.2018.1603) w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych Zamawiających niż 
centralny Zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 
2020 r.: 
 
7.1. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 
25a ustawy zmienionej w art. 1 z dnia  20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1603) składa się, pod rygorem nieważności  
w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
 
7.2 Oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym 
podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca. 
 
7.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym                              
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012r.  Prawo pocztowe, 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. 
 
7.4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń                          
i dokumentów wymienionych w pkt 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,             
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 
 
7.5. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 
25a ustawy zmienionej w art. 1 z dnia  20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1603) składa się, pod rygorem nieważności  
w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.  
 
7.6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie winny 
być składane na adres: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121,  
63-400 Ostrów Wielkopolski 
 
7.7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 
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7.8. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@rzzo.com.pl  
 
7.9. Jeżeli Zamawiający lub  Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
7.10. Wykonawca może zwróć się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
 
7.11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,                      
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 
po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
 
7.12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                     
w pkt 7. niniejszej SIWZ. 
 
7.13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
 
7.14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
 
7.15. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
 

a) Grzegorz Wróbel, tel. +48 603590280, email: gwrobel@rzzo.com.pl 

8. Wymagania dotyczące wadium 
 
W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane. 

9. Termin związania ofertą 
 
9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz            
z upływem terminu składania ofert. 
 
9.2. 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. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
10.1.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
 
10.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania 
oferty w postaci elektronicznej. 
 
10.3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
 
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,  
b) oświadczenia wymienione w pkt 6.1. SIWZ, 
 



9 

 

10.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym. 
 
10.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
10.6. Ofertę oraz oświadczenia i inne wymagane dokumentu podpisuje osoba lub osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się 
pełnomocnictwo. 
 
10.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz 
podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
 
10.8. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia i podpisana zgodnie z reprezentacją. 
 
10.9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
10.10. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamkniętą kopertę lub inne opakowanie należy oznakować            
w następujący sposób: 
 

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Staroprzygodzka 121 
63-400 Ostrów Wielkopolski  
 

OFERTA   na: 
 

Zakup Energii Elektrycznej, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., do obiektów Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

 
 

- Nie otwierać przed  18.09.2020 r. - godz. 12.15 
 
 

 
         10.11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 
10.12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert  zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące „tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i 
zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo 
nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności (art. 11 ust. 2 UZNK). 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 

Miejsce składania i otwarcia ofert: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. 
Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

 
Termin składania ofert :   do godz. 12.00 dnia :    18.09.2020 r.  
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Termin otwarcia ofert :     godz. 12.15 w dniu :    18.09.2020 r.  
 
11.1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 
11.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,  
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
 
11.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
11.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informacje dotyczące: 
 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia. 

 
11.5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
12.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym łącznej ceny 
ofertowej brutto odpowiednio w złotych polskich, podaną cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT,                
dla: 
 

a) Całości zamówienia 
b) Cen jednostkowych dla poszczególnych grup taryfowych 

 
12.2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy                   
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
 
12.3. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym 
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do jednego grosza. 
 
12.4. 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 usługi, której świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 
 
12.5. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, a w szczególności podatki i inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi 
się negocjacji w sprawie ceny. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by 
wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną. W trakcie realizacji dostaw 
zaproponowane przez wykonawcę ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie za wyjątkiem sytuacji 
spowodowanych zmianami przepisów prawa w zakresie: zmiany stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, 
ustalenia na mocy rozporządzeń innych stawek opłaty OZE, kogeneracyjnej lub stawek opłaty mocowej, a także 
na skutek zatwierdzenia nowej taryfy dystrybucyjnej OSD. 
 
12.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany cen w czasie trwania dostaw, z wyjątkiem zmiany stawek 
podatku VAT.  

13. Kryteria wyboru oferty 
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Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
13.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najniższą łączną cenę ofertową brutto – zwaną 
dalej „ceną”.  
 
13.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
 
13.3. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich wag oraz sposób oceny ofert -  cena 100 % (waga 100%) 
 
                                                    najniższa cena brutto  
Liczba punktów  =     -------------------------------------------------- x 100 pkt x 100 % 
                                               cena badanej oferty brutto        
 
W zakresie powyższego kryterium najwyższą ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie. 
 
13.4. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
 
13.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub 
koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone  oferty o takiej 
samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

14. Formalności po wyborze oferty 
 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego: 
 
14.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,  
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. Zamawiający może 
zawrzeć umowę przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.  
 
14.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 
1 ustawy pzp. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne postanowienia umowy 
 
Zamawiający nie przedstawia wzorca umowy. Umowa zostanie przygotowana przez Wykonawcę wg. 
standardowego wzorca umów kompleksowych. 

17. Środki ochrony prawnej 
 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia - każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, 
jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 
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8 ustawy Pzp. 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. 

18. Pozostałe ustalenia 
 

a) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
b) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 

ustawy. 
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
d) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza 

porozumiewanie się drogą elektroniczną; 
 

a. Strona internetowa Zamawiającego: www.rzzo.com.pl 
b. Skrzynki mailowe do kontaktu: przetargi@rzzo.com.pl,  

 
e) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający 

nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
f) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
g) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
h) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 
i) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  
j) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
k) Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
l) W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

30. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
 
    Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 

Nazwa Zamawiającego: do obiektów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. 
Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski  (wykonujące zadania w tym zamówienia publiczne przy 
pomocy CRK Energia Sp. z o. o., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski) 

 
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: 
 

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. +48 62 503 37 00, faks +48 62 503 37 28 
www.rzzo.pl, email: info@rzzo.com.pl, suport@rzzo.pl  

 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                            
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup Energii Elektrycznej, w okresie od 
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., do obiektów Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.”, , 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
▪ 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

mailto:przetargi@rzzo.com.pl
http://www.rzzo.pl/
mailto:info@rzzo.com.pl
mailto:suport@rzzo.pl
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▪ w tym osoby lub  podmioty, które realizują zadania związane z wdrażaniem właściwych działań                            
i poddziałań w ramach wymienionych wyżej programów współfinansowanych ze środków UE.  

▪ 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; tj. w niniejszym przypadku: 20 LAT; 

▪ - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z postanowieniami właściwych umów                   
o przyznanie pomocy. Okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w tym tzw. okres związania                
z celem operacji. 
▪ 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.  


