
1 

 

 
Zakład    Wodociągów   i   Kanalizacji 

w Ciechanowie Spółka z o.o. 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej SWZ 

 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 
 

Przedmiot zamówienia: 
„Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej 

w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2022 r.” 

 

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
 

 

Pełnomocnik Zamawiającego 

/-/ 
Piotr Płaciszewski 

Znak sprawy: EA/W4/1/2021 

 

Z A K Ł A D  W O D O C I Ą G Ó W  I  K A N A L I Z A C J I  
w  C i e c h a n o w i e  

S P Ó Ł K A  Z  O G R A N I C Z O N Ą  O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą  
0 6 - 4 0 0  C i e c h a n ó w ,  u l .  G o s t k o w s k a  8 1   

w w w . z w i k c i e c h a n o w . p l  •  e - m a i l :  z w i k @ z w i k c i e c h a n o w . p l 

 
N I P  5 6 6 - 0 0 - 1 3 - 8 8 5    
R E G O N  1 3 0 1 5 4 7 1 6   

K R S  0 0 0 0 0 9 6 9 2 7  
 

S ą d  R e j o n o w y  d l a  m .  S t .  W a r s z a w y  w  W a r s z a w i e ,   
X I V  W y d z i a ł  G o s p o d a r c z y  K r a j o w e g o  R e j e s t r u  S ą d o w e g o  

 

 
TEL.  23 672 29 60  

 



2 

1. Dane Zamawiającego, w tym adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o.  

ul. Gostkowskiej 81, 06-400 Ciechanów 

 

Wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla 

Ciechanowa, Wydział V Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000096927 
NIP: 5660013885, REGON: 130154716, Kapitał zakładowy: 46 364 000,00 zł 

 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwikciechanow.pl 

Numer telefonu: 23 672 29 60 (61) 

Adres poczty elektronicznej: przetargi@zwikciechanow.pl 

Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: ePUAP: /zwikciechanow/SkrytkaESP 

Znak sprawy: EA/W4/1/2021 

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

Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z Postępowaniem: 

www.zwikciechanow.pl. 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 
3.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej w dalszej części „Ustawą”, 

w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 132 i nast. Ustawy w zw. z art. 376 i 378 

ust. 1 pkt 1) Ustawy. 
3.2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. Procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 

Ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
4. Opis przedmiotu zamówienia 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

4.1.1. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZWiK Ciechanów o łącznym szacowanym wolumenie 

w ilości 4 200 MWh, w tym: Grupa taryfowa B23: szczyt przedpołudniowy - 700 MWh, szczyt 

popołudniowy - 400 MWh, pozostałe godziny doby - 2500 MWh; Grupa taryfowa C12A: strefa 

szczytowa - 170 MWh, strefa pozaszczytowa – 430 MWh, oraz zakup energii elektrycznej 

wytworzonej w OZE elektrowni biogazowej Zamawiającego o mocy 0,5 MW, o szacowanym 

wolumenie w ilości 60 MWh wraz z usługą bilansowania handlowego. 
4.2. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz wytworzonej odbywać się będzie na 

warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami 

wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi 
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w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 poz. 

503 ze zm.).  

4.3. Szczegółowy zakres zamówienia, tj. wykaz obiektów w ZWiK w Ciechanowie, roczne 

szacunkowe zużycie i planowaną sprzedaż energii elektrycznej określa Załącznik nr 1 do SWZ. 

4.4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez 
Zamawiającego dla danego PPE z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Energa – 

Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, z zastrzeżeniem pkt. 4.5 poniżej. 

4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości energii na potrzeby 

własne oraz wytworzonej, względem ilości określonej w pkt 1 powyżej, spowodowanej 

odpowiednio zmniejszonym lub zwiększonym zapotrzebowanie energii elektrycznej bądź 

odpowiednio zmniejszoną lub zwiększoną produkcją energii elektrycznej. Ewentualna zmiana 

szacowanego zużycia określonego w pkt 1 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 

Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą lub wytworzoną ilością energii 
elektrycznej wg cen określonych w umowie. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy i Zamawiającemu. 

4.6. Podstawą rozliczeń będą ilości wynikające ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych 

zainstalowanych w obiektach a udostępnionych Wykonawcy przez OSD. 

4.7. Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa 

rodzajowego oraz danych przekazanych mu po akceptacji oferty przeprowadzi procedurę zmiany 
sprzedawcy oraz ustanowienia podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie POB. 

4.8. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia 

w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej i reprezentowania 

Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy. 

4.9. Wykonawca zobowiązuje się do bilansowania handlowego Zamawiającego i pełnienia funkcji 

podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe URDw oraz zgłoszenia tego faktu do 

właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  
4.10. Wykonawca będzie posiadał właściwą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są 

PPE Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SWZ, umożliwiającą sprzedaż 

Zamawiającemu energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej 

wytworzonej w instalacji OZE Zamawiającego. 

4.11. Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. A.3.5 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A.: „POB jest wskazywany przez sprzedawcę oraz 

przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w umowie o świadczenie 

usług dystrybucji. Rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej 

i pobranej z systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB.” 
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4.12. W załączniku nr 1 do SWZ informacyjnie wskazano parametry dla punktu PPE, które różnić się 

mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na 

sprzedaż energii elektrycznej w obrębie grup taryfowych ujętych w SWZ.  

4.13. Zamawiający informuje, że układy pomiarowe dla taryfy B23 są dostosowane do zasad TPA. 

4.14. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia mocy umownej dla 

poszczególnych PPE Zamawiającego w trakcie trwania umowy z Wykonawcą, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

6. Składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, tym samym nie przewiduje składania ofert 

częściowych. Niedokonanie podziału zamówienia na części zdeterminowała specyfika przedmiotu 

zamówienia, a także fakt, że realizacja jego części przez różnych wykonawców byłaby nie racjonalna 

oraz nieefektywna z punktu widzenia interesu finansów Zamawiającego, mogłaby bowiem skutkować 

powstaniem nadmiernych kosztów wykonania zamówienia. Celem Zamawiającego jest ujednolicenie 
stawek za energię elektryczną w celu łatwiejszego i efektywniejszego zarządzania dokonywanymi 

wydatkami. 

 

7. Termin wykonania zamówienia  
Umowa realizowana będzie przez okres 12 miesięcy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2022. 
 
8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji. 
8.1. Informacje ogólne: 

8.1.1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu 

miniPortalu. Za skuteczne skomunikowanie uznaje się̨ skorzystanie z co najmniej jednego 

z wyżej wymienionych kanałów komunikacji. 
8.1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postepowaniu o udzielenia zamówienia 

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

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularze do komunikacji.  

8.1.3. 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. 

8.1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularze do komunikacji wynosi 150 MB. 
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8.1.5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postepowaniu przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP lub na inny kanał dopuszczony przez SWZ dla danego 

rodzaju przekazywanej treści. 

8.1.6. Identyfikator postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 
8.2. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów: 

8.2.1. 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 zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 ze zm.) 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 r. poz. 2415 ze zm.). 

8.2.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej (tj. opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), 

z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust.1 ustawy, z uwzględnieniem 
rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający zaleca użycie następujących formatów 

danych: .doc, .docx, .odt lub .pdf.  

8.2.3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty (inne niż wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby):  

a) Jako dokument elektroniczny – wykonawca przekazuje ten dokument elektroniczny, 
b) Jako dokument w postaci papierowej – wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w lit. b) może dokonać notariusz lub: 

¾ W przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w 

zakresie dokumentu, który go dotyczy; 

¾ W przypadku innych dokumentów – odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy. 
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8.2.4. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie załącznik nr 4 do SWZ zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, które nie zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty oraz wymagane pełnomocnictwa: 

a) przekazuje się w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym); 

b) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w lit. b) może dokonać notariusz lub: 

¾ w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

¾ oświadczenie załącznik nr 4 do SWZ oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia; 

¾ w przypadku pełnomocnictw – mocodawca. 
8.2.5. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagani: 

a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 

a także przekazania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych; 

b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 
c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 

d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

8.3. W postępowaniu o udzielenie postępowania korespondencja elektroniczna w szczególności: 

wnioski, zawiadomienia, przekazywanie informacji (inna niż oferta Wykonawcy, załączniki do oferty, 

wymagane dokumenty) odbywa się: 

a) Za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępniającego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana 
za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia lub znakiem postępowania.  

b) Za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@zwikciechanow.pl 

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

zgodnie z rozdziałem. 
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a) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, 

b) W przypadku gdy zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuży termin składania 

ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
8.5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

 

9. Podstawy wykluczenia 
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy. 

9.2. Na podstawie art.108 ust. 1 Ustawy z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

9.2.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu 

karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

9.2.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
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komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 9.2.1; 

9.2.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

9.2.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

9.2.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

9.2.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

9.3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

9.3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym; 

9.3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 

w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
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e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

 

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

 
10.  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w SWZ. Zamawiający na podstawie 

art. 112 Ustawy określa następujące warunki udziału w postępowaniu. 

 

10.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

10.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

10.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

10.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
11. Wykaz dokumentów, oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych składanych 

przez Wykonawcę: 
11.1. Oferta powinna zawierać: 

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ; 

b) Formularz cenowy – załącznik nr 3 do SWZ; 

c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

składane w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik 

nr 4 do SWZ.  
d) Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ; 

e) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów 

rejestrowych (KRS, CEiDG, lub innego właściwego rejestru) 

- w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

11.2. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego. 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do łożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego. Informacji z KRK sporządzonej nie 
wcześniej niż 6 miesiące przed jej złożeniem w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 4 Ustawy; 
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b) Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ; 

c) Odpis z KRS lub informacja CEIDG; 

d) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

o niepodleganiu wykluczeniu 

w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

11.3. 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 podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 

złożenia. 

11.4. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 

ich złożenia. 

11.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

11.6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). 

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

 
12. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 
12.1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: 

Główny Specjalista ds. Energetyki i Automatyki w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Andrzej Kowal, akowal@zwikciechanow.pl tel. 517 456 016; 

Specjalista ds. zamówień publicznych w sprawach formalnych: 

Agnieszka Szymańczyk, aszymanczyk@zwikciechanow.pl tel. 739 202 145. 

 

13. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich 
13.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu może polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 118-123 Ustawy. 

13.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

zobowiązany jest: 

a) złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  
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b) Przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe określone w pkt 

9.2.1 lit. a-h SWZ, dotyczące tych podmiotów na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec 

nich podstawy wykluczenia z postępowania. 

13.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy 
nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy w rozdziale 9 SWZ.  

13.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  
 

14. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się u udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy zobowiązani są do ustanowenia pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
14.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 

a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy; 

b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 

c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; 

14.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Jednolity 

europejski dokument zamówienia” składa każdy z Wykonawców wspólne ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 
15. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ. 
15.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, 

przekazanym w postaci elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

15.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. 

15.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie 

powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. 
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15.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ. 
15.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania. 
15.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 

16. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu.  

 

17. Termin związania ofertą 
17.1. Termin związania ofertą złożoną przez Wykonawcę: 12.02.2022. 
17.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem, w którym upływa termin składania ofert. 
17.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
17.4. Odmowa zgody, o której mowa w pkt 3, powyżej powoduje wykluczenie Wykonawcy 

z postępowania.  
 

18. Opis sposobu przygotowania ofert.  
18.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
18.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ. 
18.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
18.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w języku 

polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym), za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. 
18.5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa a, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca: 
a) Wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione; 
b) Wykazał załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanową tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej, było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania. 
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Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy. 

18.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

19. Miejsce oraz termin składania ofert 
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 

w terminie do dnia 15.11.2021 do godz. 9.00. 

 
20. Termin otwarcia ofert 
20.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2021 o godz. 10.00. 

20.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 
20.3. Najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia się na stronie internetowej o kwocie, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

20.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert 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. 

 

21. Opis sposobu obliczenia ceny 
21.1. Zmianie nie mogą ulec ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do 

SWZ). 
21.2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty 

powinna obejmować wartość netto oraz podatek VAT. 
21.3. Cena energii w ofercie nie powinna zawierać stawki podatku akcyzowego z uwagi na to, że 

zamawiający jest wytwórcą energii elektrycznej i jest zobowiązany do odprowadzenia w/w 

podatku we własnym zakresie. 

21.4. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, powinien w cenie oferty 

ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia 

oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez 

Wykonawcę, w szczególności cena powinna uwzględniać koszty pozyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectw z kogeneracji, biogazu rolniczego, odnawialnych źródeł energii oraz 
efektywności energetycznej lub uiszczenia z tego tytułu opłaty zastępczej zgodnie z zakresem 

wymaganych obowiązków. 

21.5. Zaproponowane w ofercie wartości jednostkowe netto muszą być skalkulowane w sposób 

gwarantujący niezmienność w okresie obowiązywania umowy (gwarancja stałej ceny w okresie 
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wykonania zamówienia). 

21.6. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek opłat handlowych na rzecz Wykonawcy. 

21.7. Koszty bilansowania handlowego powinny być wliczone w cenę zakupu energii elektrycznej 

wytworzonej w instalacji OZE Zamawiającego oraz w cenę sprzedaży energii elektrycznej na 

potrzeby własne Zamawiającego. 

21.8. Ceny dotyczą energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby własne i wytworzonej w instalacji 
OZE Zamawiającego.  

 

22. Kryteria oceny ofert 
22.1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, biorąc pod 

uwagę nw. kryteria: 

Kryterium ceny (C) – waga 100%. 
22.2. Sposób dokonania oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-100 punktów. 

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: 
 

 Cn 
C = ---------------- x 100 (max liczba punktów) x 100% 

                     Cb 
 

C  - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny 

Cn - najniższa zaoferowana cena oferty 

Cb - cena oferty badanej 
 

1) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie otrzyma największą ilość punktów, 

biorąc pod uwagę kryterium ceny spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i spełniających 

wszystkie wymagania Ustawy oraz określone przez zamawiającego w treści SWZ; 

2) punkty przyznawane ofertom będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na końcu 

wykonanego działania; 

3) zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryteria; 

 

23. Informacje o formalnościach jakie musza zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy 

23.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i na zasadach 

określonych w Ustawie. 

23.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu 
i terminie zawarcia umowy. 

23.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy Ci na wezwanie Zamawiającego zobowiązani będą przed zawarciem umowy 
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w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych 

podmiotów. 

 

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.  
Wykonawcom, 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, 
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Ustawie.  

 

25. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 
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 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Ciechanowie sp. z o.o., ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów, tel. (023) 672-29-60, e-mail.: 

zwik@zwikciechanow.pl; 
§ w celu uzyskania informacji na temat przetwarzani ochrony danych osobowych należy się 

skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e mail: iod@zwikciechanow.pl, 

telefon: (023) 672-29-60*; 

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

§ 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; 

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, 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, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z Ustawy; 
§ 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 ***; 
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− 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. 
 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania 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 członkowskie 

 
 

26. Lista załączników do SWZ: 
1. Załącznik nr 1 – Lista obiektów, 
2. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy, 
3. Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy, 
4. Załącznik nr 4 – Plik JEDZ/ESPD, 
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy, 
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.  

	

Ciechanów, 2 listopada 2021 r. 


