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I. NAZWA  ORAZ  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  Sp. z o.  o.,  mający swoją siedzibę w  Żarach,  przy  

ul.  Zakopiańskiej  7,  68-200Żary  tel.068 479-14-69,  godziny  pracy  7:00  –  15:00  od

poniedziałku do piątku.

2. Spółka  reprezentowana przez Prezesa Zarządu -   Krzysztof Tuga. 

3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie

zamówienia: www.zgmzary.pl

4. Miejsce publikacji ogłoszenia: 

a) strona internetowa Zamawiającego: www.zgmzary.pl

b) Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

c) Urząd Zamówień Publicznych, Mini Portal: https://miniportal.uzp.gov.pl

5. Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.

6. Wykonawca  posiadający  konto  na  ePUAP ma  dostęp  do  formularzy:  złożenia,  zmiany,

wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

7. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie jest bezpłatne. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym , na podstawie art 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 

ze zm.) 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 

ustawy P.z.p.
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III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w

Załączniku Nr 5 do SWZ, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne (Dz. U.  z 2021 r. poz. 234, 255 z późn. zm.) oraz wydanych na jej

podstawie  aktach  wykonawczych,  w  szczególności,  ze  standardami  jakości  obsługi

odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w

sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią

elektryczną ( Dz. U. z 2019r., poz. 503).

2. Szacunkowe   1-roczne  zużycie  energii  elektryczne  dla  wszystkich  jednostek  objętych

postępowaniem wynosi  314  448  kWh, w tym punkty:

a) G11 - 83 punkty

b) C 21 – 1  punkt

c) C 11- 8 punktów

Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter orientacyjny.

Zamawiający  informuje,  że  podane  ilości  mogą  ulec  zmianie  na  wskutek  przekazania

budynku  innemu  zarządcy  nieruchomości  (w  przypadku  powstania  wspólnoty

mieszkaniowej)  lub przejęcia nowych nieruchomości w administrowanie. 

3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej związanych w

szczególności z przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, które świadczone są na

podstawie  odrębnej  umowy  zawartej  przez  Zamawiającego  z  właściwym  Operatorem

Systemu Dystrybucyjnego.

4. Wyłoniony  Wykonawca  wypełni  i  wyśle  zgłoszenie  sprzedaży  energii  elektrycznej  na

wszystkie  Punkty Poboru  Energii  Elektrycznej  (Załącznik  Nr  5  do  SWZ)  do Operatora

Systemu Dystrybucyjnego, którym jest ENEA Operator Sp. z o. o.  - celem pozytywnej ich

weryfikacji  na  dzień  01.05.2021r.  W  tym  celu  Wykonawca  przygotuje  właściwe

pełnomocnictwo, które w ciągu 5 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

– przedłoży Zamawiającemu do podpisu.  

5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od 01.06.2021r. do 31.05.2022r. 
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V. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ 

UMOWY.

        

1. Warunki dotyczące realizacji  zamówienie określa  Załącznik Nr 4 do SWZ.  Treść tych

postanowień,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  zawrzeć  w  umowie  z  Zamawiającym.

Zamawiający  wyraża  zgodę,  na  podpisanie  umowy  na  drukach  wyłonionego  w

postępowaniu Wykonawcy i  dopuszcza podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej

drogą korespondencyjną.

2. Umowa z obecnym dostawcą energii wygasa 30.04.2021r. 

VI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMWIAJACY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANYCH TECHNICZNYCH I

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim.

2. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  a

Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:

a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

b)  ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/zgmzary

nazwa adresata:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach

c)  poczty elektronicznej zgmzary@zgmzary.pl

3. Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami osoby wskazane poniżej:

a) w zakresie proceduralnym: Joanna Kajper, tel. 68/453 90 06

b) w zakresie merytorycznym: Elżbieta Husar – Pietrzak, tel. 68/453 90 06
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4. Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP

ma dostęp do  formularzy: złożenia,  zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do

formularza do komunikacji. 

5. Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów

elektronicznych,  elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu

oraz Regulaminie ePUAP.

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:

„ Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi

150 MB.

7. Za  datę  przekazania  oferty,  wniosków,  zawiadomień,   dokumentów  elektronicznych,

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania  oraz ID postępowania  w  Załączniku Nr 6

do niniejszej  SWZ.  Dane postępowanie  można wyszukać  również  na  liście  wszystkich

postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki

Postępowania na miniPortalu.

VII. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

 (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT)

1. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  a

Wykonawcami  w  szczególności   składanie  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz

przekazywanie  informacji  odbywa  się  elektronicznie  za  pośrednictwem  dedykowanego

formularza: "Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez

miniPortal.  We  wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia  ID postępowania.

2. Zamawiający  może  również  komunikować  się  z  wykonawcami  za  pomocą  poczty

elektronicznej e-mail: zgmzary@zgmzary.pl

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do

komunikacji"  jako  załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  również  możliwość  składania

dokumentów elektronicznych  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  na  wskazany w pkt  4.2
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adres  e-mail.  Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  musi  być  zgodny  z

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia

2020  r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w

postępowaniu  o  udzielenie  zam6wienia  publicznego  lub  konkursie  (Dz.  U.  z  2020 poz.

2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

4. Zgodnie z art. 61 ust 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o  udzielenie zamówienia,

w  tym  składanie  ofert,  wymiana  informacji  oraz  przekazywanie  dokumentów  lub

oświadczeń  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą,  z  uwzględnieniem  wyjątków

określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w

szczególności  nie  dotyczą  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub  dokumentów  zamówienia,

potwierdzenia zainteresowania ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. 

6. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  złożenie  oferty  w  sposób  niezgodny  z

regulaminami korzystania z ePUAP oraz miniPortalu.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą  do dnia 07.05.2021r. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku  gdy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed  upływem  terminu

związania  ofertą  wskazanego w ust.  1,  Zamawiający przed upływem terminu związania

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie  terminu

związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu

na  zasadach  określonych  w  Rozdziale  X  SWZ  oraz  spełniają  określone  przez

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
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2. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki

dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

b) uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z

odrębnych przepisów

-  Warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  posiada

uprawnienia  do  wykonywania  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  (sprzedaży)

energii  elektrycznej,  wydaną  przez  Prezesa  Urzędu Regulacji  Energetyki.  W tym celu,

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

   -  Wykonawca  posiada  aktualną  umowę  generalną  podpisaną  z  Operatorem  Systemu

Dystrybucyjnego  (OSD)  ma  świadczenie  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej  (w

przypadku  wykonawców  nie  będących  właścicielem  sieci  dystrybucji)  Wykonawca

potwierdza ten fakt w Załączniku Nr 3 do SWZ. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  Wykonawców,  w  stosunku  do

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

3. Zamawiający  może  wykluczyć  Wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania,  ofertę

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

XI. OŚWIADCZENIA I  DOKUMENTY,  JAKIE  ZOBOWIĄZANI  SĄ  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW
UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  WYKAZANIA  BRAKU  PODSTAW
WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1. Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do

wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
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2. Informacje  zawarte  w  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w  pkt  1  stanowią  wstępne

potwierdzenie,  że Wykonawca nie  podlega wykluczeniu oraz spełnia  warunki udziału w

postępowaniu.

3. Zamawiający  wzywa  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do

złożenia  w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  wezwania,

podmiotowych  środków  dowodowych  jeżeli  wymagał  ich  złożenia  w  ogłoszeniu  o

zamówieniu  lub  dokumentach zamówienia,  aktualnych na  dzień  złożenia  podmiotowych

środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:

a) odpis  lub  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej  Ewidencji  i

Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  w  zakresie  art.  109  ust.  1  pkt  4  ustawy,

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b) uprawnienia  do  wykonywania  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  (sprzedaży)

energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej,  zamiast  dokumentu,  o  których  mowa  w  ust.  3  pkt  2,  składa  dokument  lub

dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  4  pkt  1),  zastępuje  się  je  w  całości  lub  części

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby

albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed

organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy..

7. Zamawiający nie  nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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,  o  ile  wykonawca  wskazał  w

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych

środków.
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8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość

i aktualność.

XII. INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo

winno być załączone do oferty. 

2. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału

w  zakresie,  w  jakim  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w

postępowaniu.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych np.

pdf  (zalecany  format),  bądź  innym  formatem  np.  doc,  xls,  jpg,  jepg  i  opatrzona

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

3. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert ani plik z

kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkowania

dostępnej na miniPortalu. 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwietnia 1993r. O niewliczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. Poz. 1913), które

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym

pliku  wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  „Załącznik  stanowiący  tajemnicę

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do

jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest  wraz z przekazaniem tych
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informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej  konkurencji.  Zaleca  się,  aby  uzasadnienie  zastrzeżenia  informacji  jako

tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnianie.

Zastrzeżenie  przez  Wykonawcę  tajemnicy  przedsiębiorstwa  bez  uzasadnienia  będzie

traktowane  jako  bezskuteczne  ze  względu  na  zaniechanie  przez  Wykonawcę  podjęcia

niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z

postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. 

6. Jeżeli  Wykonawca  pakuje/kompresuje  dokumenty  np.  plik  ZIP,  zaleca  się  wcześniejsze

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o

udzielenie  zamówienia  publicznego  i  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu.

Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym,  podpisem zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  a  następnie  zaszyfrować

wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

8. Oferta może być złożona do upływu terminu składania ofert.

9. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  za

pośrednictwem  "Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku"

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty

został opisany w „Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu.

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani

wycofać złożonej oferty.

11. Oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 i Nr 2 do SWZ. 

12. Wykonawca składając ofertę załącza:

a) wypełniony załącznik Nr 1 do SWZ  formularz ofertowy

b) wypełniony załącznik Nr 2 do SWZ  formularz cenowy

c) wypełniony  załącznik  Nr  3  do  SWZ   oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w

postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

13. W przypadku, gdy ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca konieczne jest załączenie do

oferty pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców bądź jeśli ofertę

składają  Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  –

upoważnienia  do  pełnienia  funkcji  przedstawiciela/lidera  konsorcjum  wraz  z  podpisem

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

14. Oferta  wraz  z  załącznikami  musi  być  podpisana  przez  wykonawcę  (kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Zamawiający
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wymaga,  aby  ofertę  podpisano  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  wskazanymi  we

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisując ofertę

działa na podstawie  pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie

do  podpisania  oferty.  Pełnomocnictwo  musi  zostać  złożone  z  ofertą  w  oryginale  lub

notarialnie poświadczonej kopii.

15. Wykonawca może dokonać zmiany bądź wycofania złożonej oferty.  W celu skutecznego

przeprowadzenia tej czynności wykonawca musi za pomocą przewidzianego formularza (na

ePUAP  lub  miniPortalu)  wysłać  do  zamawiającego  stosowne  oświadczenie,  które

potwierdzać będzie wolę wykonawcy w zakresie czy to wycofania oferty, czy to jej zmiany,

wraz  z  dokumentem potwierdzającymi  umocowanie  osoby podpisującej  oświadczenie  o

wycofanie/zmiany oferty w imieniu wykonawcy. Pismo to winno być podpisane za pomocą

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

16. Wycofanie złożonej uprzednio oferty rozumiane jest jako wycofanie całości zaszyfrowanego

archiwum, a więc zawierającego wszystkie zawarte w nim pliki tj. ofertę, pełnomocnictwa,

oświadczenia itp. Taka sytuacja powoduje konieczność stworzenia nowego pliku archiwum

w formacie np.: zip,  które będzie zawierało wszystkie pliki jakie wykonawca zobligowany

jest złożyć w terminie składania ofert, a więc zarówno te których treść uległa zmianie (np.

ze  względu  na  zmianę  treści  SWZ  przez  Zamawiającego),  jak  i  te,  które  nie  zostały

zmienione.  Zamawiający  nie  może  mieć  wglądu  w  treść  archiwum,  co  do  którego

wykonawca wyraził wolę zmiany.

XIV. UWAGI DOTYCZACE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW.

1. Oferta,  wniosek  oraz  przedmiotowe  środki  dowodowe   jeżeli  były  wymagane  składane

elektronicznie  muszą  zostać  podpisane  elektronicznym  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Przez dokument elektroniczny lub oświadczenie należy rozumieć dokument/oświadczenie

wytworzony/ e w postaci elektronicznej, zapisany/e w formacie danych np .. pdf (zalecany

format)  bądź  innym  rekomendowanym  formatem  np  ..  doc,  .xls.,  .jpg,  .jpeg,  oraz

podpisany/e  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym  lub

podpisem  osobistym  (np.:  dokument  pełnomocnictwa  przygotowany  w  formie

elektronicznej,  zapisany  w  formacie  danych  np.:  .pdf,  a  następnie  podpisany

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym  lub  podpisem

osobistym przez osobę/y upoważniona/e do reprezentowania wykonawcy).
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3. Przez  elektroniczną  kopię  dokumentu  lub  oświadczenia  należy  rozumieć  oryginalny

dokument w formie pisemnej, który zeskanowano do pliku w formacie danych np.: .pdf, a

następnie podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym (np.:  dokument  pełnomocnictwa  sporządzony w formie  pisemnej  i

podpisany  przez  osobę/y  uprawnioną/e  do  reprezentowania  wykonawcy,  który  został

zeskanowany  do  pliku  w  formacie  np.:  .pdf  i  podpisany  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza).

4. W przypadku składania większej liczby elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń.

wszystkie zeskanowane dokumenty można skompresować do jednego pliku archiwum (np.:

zip,.7Z),  a  następnie  skompresowany  plik  podpisać  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Zamawiający  zaleca  aby  w  przypadku  podpisywania  pliku  przez  kilka  osób,  stosować

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.: osobistym i

kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

6. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu

wymaganym  podpisem.  Może  to  skutkować  naruszeniem  integralności  plików  co

równoznaczne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

7. Przed  wysłaniem  oferty,  wykonawca  dokonuje  jednokrotnego  zaszyfrowania,

przygotowanego  wcześniej  i  spakowanego  do  formatu  np.:  zip,.7Z  katalogu  plików

(formularz oferty + wymagane załączniki). W katalogu tym winny znaleźć się odpowiednio

nazwane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym wymagane dokumenty (pliki).

8. Oferta  przed  wysłaniem  winna  być  zaszyfrowana  za  pomocą  specjalnej  opcji/usługi

oferowanej  przez  miniPortal  -  zgodnie  z  Instrukcja  użytkownika  systemu  miniPortal-

ePUAP.

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę  wraz  z  załącznikami  należy  przygotować  zgodnie  z  wytycznymi  opisanymi  w

rozdziale XIII Opis sposobu przygotowania oferty. 

2. Ofertę  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  07.04.2021r.  do  godziny  10:00 dokonując

przesłania  zaszyfrowanej  oferty  za  pośrednictwem  „Formularza  do  złożenia,  zmiany,

wycofania  oferty  lub  wniosku”  dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na

miniPortalu:
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Nazwa adresata: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.  Żarach

 ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/zgmzary

3. Oferta może być złożona do upływu terminu składania ofert. Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 1

Pzp oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2021 r. o godzinie 10:30 w  siedzibie Zamawiającego.

5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie

pliku do odszyfrowania.

6. Najpóźniej  przed  otwarciem ofert,  udostępnia  się  na  stronie  internetowej  prowadzonego

postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  się  przeznaczyć  na  sfinansowanie

zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp Zamawiający udostępnia się na

stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej

działalności  gospodarczej  albo  miejscach  zamieszkania  wykonawców,  których  oferty

zostały otwarte

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

1. Wartość oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być ona podana w PLN cyfrowo

do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

2. Cena  podana  w  ofercie  winna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Ceny jednostkowe  nie ulegają zmianie przez okres ważności oferty.

4. Należność Wykonawcy za  dostarczoną energię  elektryczną  w okresach rozliczeniowych,

obliczana  będzie  indywidualnie  dla  każdego  punktu  poboru  (dokładny  wykaz  punktów

poboru energii elektrycznej j/w) jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej

na  podstawie  wskazań urządzeń pomiarowych  zainstalowanych  w układach pomiarowo-

rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej. 

5. Wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym

stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
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XVII. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  KIEROWAŁ  PRZY

WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  WAG  TYCH  KRYTERIÓW  I

SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny

oferty  brutto  za  realizację  przedmiotu  zamówienia,  wskazanej  przez  Wykonawcę  w

formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ)

Lp. KRYTERIUM OPIS WAGA

1. Cena oferty

brutto

Cena oferty (z podatkiem VAT) za

realizację przedmiotu zamówienia

100%

Sposób obliczania: 

Liczba punktów = najniższa cena brutto oferowana : cena brutto oferty badanej x 100% x 100

2. Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp. Cena

za  energię  elektryczną  nie  ma  wpływu  na  jakość  wykonywanej  dostawy  energii

elektrycznej.  Dostawa  energii  elektrycznej  nie  może  być  dostosowana  do

wyspecyfikowanych wymagań Zamawiającego, bowiem jest ona oferowana w powszechnie

przyjętych  standardach.  Zasady  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego  zostały

określone  w  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  4  maja  2007r.  W  sprawie

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r.

poz. 623 z późn. zm.) natomiast zasady kształtowania i kalkulacji  taryf oraz rozliczeń w

obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2019

r. w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie

energią elektryczną ( Dz. U. z 2019r., poz. 503). Standardy jakościowe energii elektrycznej

szczegółowo określa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020

r. poz. 833, 843, 875, 1086, 1378, 1565, z 2021 r. poz. 234, 255  z późn. zm.)

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie nie podlega odrzuceniu oraz uzyska

największą liczbę punktów.

4. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po

przecinku. 

5. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  który  spełni  wszystkie  postawione  w

Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z ww.

wzorem.
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6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie

lub więcej  ofert  przedstawia taki sam bilans ceny – Zamawiający wzywa wykonawców,

którzy złożyli  te oferty,  do złożenia w terminie określonym  przez Zamawiającego ofert

dodatkowych.  (art. 249 ustawy Pzp).

XVIII. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Jeżeli wykonawca nie złożył  oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w

postępowaniu  lub  są  one  niekompletne  lub  zawierają  błędy,  zamawiający  wzywa

wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym

terminie, chyba że art.  128 ust.  1 ustawy pzp: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie,

uzupełnienie lub poprawienie lub 2) zachodzą przestanki unieważnienia postępowania.

2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128

ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia zgodnie z  art. 128 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Zamawiający poprawia w ofercie zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp:

a)  oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego

oferta została poprawiona.

4. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się:

a) widoczną mylną pisownie wyrazu;

b) ewidentny błąd gramatyczny;

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu bądź jego części;

d) ewidentny błąd rzeczowy;

e) rozbieżność  pomiędzy  ceną  wpisaną  liczbą  i  słownie,  uznając  za  prawidłową  cenę

wynikającą z dokonanych działań matematycznych służących wyliczeniu ceny.

5. W przypadku, o którym mowa wart. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza

wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyki lub

zakwestionowanie  sposobu  jej  poprawienia.  Brak  odpowiedzi  w  wyznaczonym terminie

uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o czym stanowi art. 223 ust. 3 ustawy
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Pzp. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli będzie miał zastosowanie art. 226 ustawy Pzp. 

7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie

w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  lub  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do

możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w

dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od

wykonawcy wyjaśniań, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu,

lub ich istotnych części składowych zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  alba  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby alba miejsca zamieszkania,

jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 253 ust. 2

ustawy Pzp.

10. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.

577,  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. 

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

terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2, jeżeli zachodzą przesłanki z art. 308 ust. 3 Pzp. 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO ZABEZPIECZENIA WYKONANIA

UMOWY

Nie dotyczy.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
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XXI. OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA,  JEŻELI  ZAMAWIAJACY  DOPUSZCZA

SKŁADANIE OFERT CZEŚCIOWYCH. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIU, JEŻELI

ZAMWAIJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXIII.SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ, ZMIANA TREŚCI SWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

zgodnie  z  art.  284 ust.  1,  kierując  swoje  zapytania  do Zamawiającego na  adres  e-mail:

zgmzary@zgmzary.pl lub  na  skrzynkę  ePUAP:https://epuap.gov.pl/wps/portal/zgmzary

nazwa adresata: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśniań niezwłocznie, jednak nie później niż:

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie

treści SWZ wpłyną do zamawiającego nie później  niż na 4 dni przed upływem terminu

składania ofert.

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśniań w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ust.

Pzp,  przedłuża  termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich

zainteresowanych  wykonawców  z  wyjaśnieniami  niezbędnymi  do  należytego

przygotowania i złożenia ofert. 

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym

mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśniań

SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert zgodnie z art. 284 ust 4 ustawy

Pzp. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert,  o których mowa w art.  284 ust. 4 ustawy pzp, nie

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ /art. 284 ust 5 ustawy

Pzp/.

6. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  udostępnia,  bez  ujawniania  źródła

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których

mowa w  art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia

treści SWZ.
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8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść SWZ. 

9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie

ofert,Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

art. 286 ust. 3 ustawy Pzp.

10. Zamawiający  informuje  wykonawców  o  przedłużonym  terminie  składania  ofert  przez

zamieszczenie  informacji  na stronie internetowej  prowadzonego postępowania,  na której

została udostępniona SWZ na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy Pzp. 

11. Dokonaną  zmianę  treści  SWZ  zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej

prowadzonego postępowania / art. 286 ust. 7 ustawy Pzp/.

12. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu,

zmawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w

art.267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp /art. 286 ust. 9 ustawy Pzp.

XXIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE

DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  ALBO  WZÓR  UMOWY,  JEŻELI

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

  

           Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik       

Nr 4 do SWZ.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w

niżej wymienionych przypadkach:

1.1 ZMIANY OGÓLNE

Możliwa jest:

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

c) zmiana punktów poboru energii elektrycznej

1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

Dopuszczalna jest zmiana ceny jednostkowej w razie niezależnych od Sprzedawcy zmian

przepisów prawa, zmieniających stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
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 Zmiana nastąpi automatycznie, odpowiednio o kwotę podatku wynikającą ze stawki tego

podatku obowiązującą w chwili  powstania obowiązku podatkowego,  z  dniem wejścia  w

życie odpowiednich przepisów i poinformowaniem o tym Zamawiającego.

       2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

2.1 Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić  wyłącznie,  za  zgodą obu stron

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

2.2  Strona  występująca  o  zmianę  postanowień  zawartej  umowy  zobowiązana  jest  do

udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.

2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

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 IX ustawy Pzp.

XXVI.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający, 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”, informuje, że:

W celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Dostawa  energii  elektrycznej  do  budynków  administrowanych  przez  Zakład

Gospodarki  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.  o.  w  Żarach  prowadzonego  w  trybie  przetarg

nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  osobowych  jest  Zakład  Gospodarki

Mieszkaniowej Sp. z o. o.  reprezentowany przez Prezesa Zarządu przy ul. Zakopiańska 7,

68-200 Żary

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Radosław Sobieraj, e-mail: iod@ragacom.pl

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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, z tym

że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie

niezgodnym  z  ustawą  Pzp  oraz  nie  może  naruszać  integralności  protokołu  oraz  jego

załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie

ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  w celu zapewnienia korzystania  ze

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z

uwagi  na  ważne  względy  interesu  publicznego  Unii  Europejskiej  lub  państwa

członkowskiego;

- 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

Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych

osobowych  przed  ich  przypadkowym lub  umyślnym zniszczeniem,  przypadkową utratą,
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zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy  dostępem,  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator  Danych,  deklaruje,  że nie  przekazuje i  nie  zamierza  przekazywać danych

osobowych do państwa trzeciego.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o. o. nie profiluje danych osobowych

Wykaz załączników do SIWZ:

1. Załącznik Nr 1          – formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2          – formularz cenowy

3. Załącznik Nr 3         – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

                                   i  oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

4. Załącznik Nr 4          –  istotne postanowienia umowy

5. Załącznik Nr 5          – wykaz punktów poboru energii elektrycznej 

              (Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia)
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