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Rozdz. I  Informacje o Zamawiającym. Dane kontaktowe. 

1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. (TBS), 
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa.  

2. Faks do korespondencji: 22 304 11 14; 

3. E-mail do korespondencji: tbs@tbspolnoc.pl  

4. Adres strony internetowej: http://www.tbspolnoc.pl  

5. Korespondencja pisemna: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. 

z o.o., ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa, czynne w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. 

 

Rozdz. II Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą”, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości 

powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa energii elektrycznej zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo Energetyczne dla Zamawiającego.   

2. Szacunkowe całkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. 
do 31.12.2019 r. wynosi 1 836 324,16 kWh w tym :  

1) w strefie dziennej – 1 748 101,84 kWh  

2) w strefie nocnej – 88 222,32 kWh 

3. Szczegółowe zestawienie punktów poboru energii Zamawiającego, zawierające numery 
liczników, grupę taryfową, moc umowną oraz szacowane zużycie energii w strefie dziennej 
i nocnej, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 

do SIWZ. 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:  

a) zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji ze 
wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie stosownego 
pełnomocnictwa Zamawiającego o zgodzie na zawarcie umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej z danym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 
udzielonego przez Zamawiającego według wzoru, który Zamawiający wraz z 

podpisaniem umowy (projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ) dołączy przedmiotowe 
pełnomocnictwo,  

b) wykonania czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a 

do projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ),dotyczącego wykazu obiektów, 
stanowiącego załącznik nr 2b do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ), w 

szczególności zgłoszenia do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii 
elektrycznej wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, składania 
oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

informacji w zakresie zawierania nowych umów świadczenia usług dystrybucji,  

5. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów 

(punktów poboru).  

6. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV) :  

mailto:tbs@tbspolnoc.pl
http://www.tbspolnoc.pl/
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➢ 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii,  

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

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia w ramach grupy, lub 
podobnego podmiotu, a także powierzenia przez Wykonawcę wykonania całości 

niniejszego zamówienia podwykonawcom.  

 

Rozdz. IV Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Rozdz. V Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6 ustawy. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego netto. 

Rozdz.VI Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Rozdz. VII Termin wykonania zamówienia. 

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie: 

od 01-01-2018 r. do 31-12-2019 r. 

2.  Z przyczyn formalno–prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia 

wykonania zamówienia z zastrzeżeniem, że umowa zostanie zawarta z terminem 

granicznym do 31-12-2019 r.  

Rozdz. VIII  Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.  

2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a 

następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z 
kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego wyłącznie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: Wykonawca 
wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn. aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie 
wykaże spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych 
w art. 23 ustawy. W takim przypadku, warunki określone w ust. 3 niniejszego paragrafu 
mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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6. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale innych podmiotów: nie obowiązuje 

w niniejszym postępowaniu, ponieważ Zamawiający nie określa warunków udziału w 
postepowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej 
lub zawodowej. 

Rozdz. IX Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

1. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia następujących 
dokumentów:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka 

zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający będzie żądał dostarczenia 
koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania, tj. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 

Rozdz. X Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających wstępne spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

1. Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń w celu wstępnego 

potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu: 

1) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”).  

2) Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - w 

formie załącznika nr 1 do oferty.  

3) Komisja Europejska udostępniła bezpłatną usługę internetową dla wykonawców w 

zakresie elektronicznego wypełniania ESPD, pod następującym adresem:  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl  

4)  Wykonawca przygotowując ofertę ma możliwość samodzielnego wypełnienia JEDZ lub 

skorzystania z ww. usługi internetowej.  

5) Formularz internetowy załączony do niniejszego postępowania (w formacie xml) 

Wykonawca może wypełnić, wydrukować i dostarczyć Zamawiającemu wraz z pozostałą 
częścią oferty.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, 
spółka cywilna itd.) jednolity europejski dokument zamówienia, o którym mowa w pkt. 
X.1.1) SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te muszą w pełnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego potwierdzać 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia przez 

Wykonawcę  

3. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę  mają spełniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem w 

sprawie dokumentów” oraz w głoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.  

4. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których 
mowa:  

1) w pkt. IX.1 ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokumenty powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2) w pkt. IX.1 ppkt 2) i 3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

3) w pkt. IX.1 ppkt 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby.  
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt. XIV.1 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi 
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zostanie wezwany do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, 
oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt. IX SIWZ potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiotowe dokumenty dla swej 
skuteczności powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej 

w wyznaczonym, przez Zamawiającego terminie.  
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352). W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w Formularzu 

oferty jednoznacznie i wyczerpująco źródło (adres) bazy danych lub postępowanie, w 
którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.  

8. Inne dokumenty:  
1) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego 

pełnomocnika 

2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) 
pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

3) Potwierdzenie wpłaty wadium (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem) lub w przypadku wadium wnoszonego w formie bezgotówkowej 
– dokument wystawiony na rzecz zamawiającego (w formie oryginału). 
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Rozdz. XI Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów  

1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod 

adresem: http://www.tbspolnoc.pl  oraz w siedzibie zamawiającego.  

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, 
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).  

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia BZP.271.1.143.2017.AP Strona 11 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona.  

5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek 
wezwania w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dla swej 

skuteczności powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej 
przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest 

SIWZ.  

8. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz odwołań 
będzie zamieszczana na stronie www.tbspolnoc.pl  

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:  

1) Karina Kilińska e-mail: k.kilinska@tbspolnoc.pl  

2) Monika Niewiadomska e-mail: m.niewiadomska@tbspolnoc.pl 

10. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie 

ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

 

Rozdz. XII Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

http://www.tbspolnoc.pl/
http://www.tbspolnoc.pl/
mailto:k.kilinska@tbspolnoc.pl
mailto:m.niewiadomska@tbspolnoc.pl
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3. 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.  

4. O przedłużeniu okresu ważności ofert, Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich 

wykonawców, oczekując pisemnych odpowiedzi. Wykonawca może odmówić wyrażenia 

zgody na przedłużenie terminu ważności oferty bez utraty wadium przetargowego. 

Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.  

5.  Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

Rozdz. XIII  Wadium.  

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych) 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 

ING Bank Śląski S.A. 51 1050 1025 1000 0022 7761 3200 

z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – Dostawa energii elektrycznej dla 
obiektów stanowiących zasób TBS Warszawa Pólnoc sp. z o.o. nr sprawy: 

TBS/PZP/18/2017” 

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania 

ofertą. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem 
właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim 

wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się 
termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 

6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać 
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej 
kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 

wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać 
na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie 

może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (TBS) dodatkowych 
warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku 
prowadzącego rachunek TBS, żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone 
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na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu TBS, albo 

żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem albo 
przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego 
umocowanie osób do występowania w imieniu TBS z żądaniem zapłaty). 

 

Rozdz. XIV Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, 
którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim: 

1) Jednolity Dokument, zgodnie z wzorem standardowego formularza, 

2) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej 
załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

3) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia 

wadium w formie niepieniężnej, 

4) Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia w przypadku gdy 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom realizację części 
zamówienia, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. 

5) Inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy ustawy. 

Uwaga ! 

Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre 

informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, 
zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach 
składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć 

do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. 

obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że 
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym 
potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). 

5. Zamawiający wymaga, aby w formie pisemnej pod sankcją nieważności został złożony 
wypełniony Formularz oferty. 

6. Stosowne pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 

za zgodność z oryginałem. 

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

8. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń 
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o 

języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 

9. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane 

własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę. 
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10.Formularz oferty wraz z załącznikami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ w 

zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 

Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: 

Oferta do przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej do 
obiektów stanowiących zasób TBS Warszawa Pólnoc Sp. z o.o., nr sprawy: 

TBS/PZP/18/2017” 

Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy, 

oraz dopisać: „nie otwierać przed dniem 08-11-2017 godz. 10:30 

11.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, 
uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty 

zmieniającej, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w 
kopercie/opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania 
jak w ust. 10). Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie 

wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione. 

12.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym 

celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, 
podpisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z 
dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci 

Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za 
pokwitowaniem odbioru lub prześle na adres wskazany w piśmie. 

13.Zalecenia Zamawiającego (nieobligatoryjne): wszystkie kartki ponumerować i spiąć/zszyć/ 
lub zbindować , za wyjątkiem: oryginału gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej / 

poręczenia / oraz ewentualnych dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę na 
podstawie art. 8 ust. 3 ustawy. 

 

 

Rozdz. XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

1. Miejsce składania ofert:  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.  

01-471 Warszawa, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 – sekretariat – czynny w dni robocze od 

pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00, 

lub 

przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wskazany adres. 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 08-11-2017 r. do godziny 10:00. 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu TBS  w sposób podany w ust. 1. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie TBS w Warszawie, ul. Gen. T. 
Pełczyńskiego 30, w dniu 08-11-2017 r. o godzinie 10:30. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 
ustawy. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
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2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;, 

3) ceny zawartej w ofertach.  

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
http://www.tbspolnoc.pl informacji, o której mowa w ust. 5, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
którym mowa w art. 24 ust. 11. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, 

oświadczenie takie składa każdy z tych Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Rozdz. XVI Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut obcych. 

1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik 

nr 5 do SIWZ.  

2. Podstawą do kalkulacji ceny ofertowej jest zestawienie punktów odbioru stanowiące 

załącznik nr 1 do SIWZ  

3. Przy kalkulacji ceny Oferty w cenach jednostkowych jak i w cenie Oferty powinny zostać 
uwzględnione wszystkie zobowiązania, koszty, narzuty i składniki, które poniesie 

Wykonawca w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie z zakresem Zamówienia 
określonym w SIWZ i Projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.  

4. Wartość przedstawiona w ofercie jest wyrażona w polskich złotych.  

5. Ceny jednostkowe stanowią ceny zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 5 do SIWZ) i 

winny być wyrażone w zł z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającymi a Wykonawcą będą odbywać się w zł. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w innej walucie.  

7. 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć i przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego, 
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

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

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w 
ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący 

sposób: w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, ceny jednostkowe, wartości 
brutto z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich 

nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą 
omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch 
miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną 

zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, 
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza. 

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek 
na poczet wykonania zamówienia. 

 

 

http://www.tbspolnoc.pl/
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Rozdz. XVII Kryteria oceny ofert. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanym 
kryterium: 
1) Cena oferty brutto – 100%  

Punktacja zostanie wyliczona według wzoru C = (Cn : Cb) x 100 pkt 

gdzie:  

C - liczba punktów przyznanych w kryterium „cena oferty brutto” 

Cn - cena najniższa z badanych ofert,  

Cb - cena badanej oferty. 

2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach  
(1% = 1 pkt). 

3. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

4. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowali w złożonych ofertach. 

 

Rozdz. XVIII Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po 

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy. 

Zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail 
wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby przesłania faksem i drogą 

elektroniczną będą nieskuteczne, zawiadomienie zostanie przesłane na numer faksu lub 
adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej wskazanej w ofercie lub na 
stemplu firmowym Wykonawcy. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, 
w terminie określonym w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy 
w sposób podany w ust. 1. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej 
ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści 

powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres 
współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu 
zamówienia. 

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 
niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które 

będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp., 

Rozdz. XIX  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Rozdz. XX Informacja w sprawie postanowień umowy. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

2. Projekt umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności 

Wykonawcy oraz wartości umowy. 

Rozdz. XXI Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku 

postępowania. 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale 

VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

Rozdz. XXII Postanowienia końcowe. 

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty  
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki 
do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że 

oferty udostępnia się po ich otwarciu. 

3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z 

przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 
udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje 

sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

6. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 

w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub 
utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 
treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.  
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku 

prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez 
siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przekazania informacji o wyborze 
najkorzystniejszej oferty albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu 

postępowania. 

8. 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 one być udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
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9. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania 

poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż 
wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych. 

10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostępnić 
Wykonawcy Załączniki (wzory formularzy) w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku 

przesłanego elektronicznie lub faksem, z wyłączeniem tych załączników, których wersja 
edytowalna została zamieszczona już na stronie internetowej. 

Wykaz załączników do SIWZ.  

Załącznik Nr 1 – Zestawienie obiektów zamawiającego z danymi PPE 

Załącznik Nr 2 – Jednolity Dokument (wzór) 

Załącznik Nr 3 – Plik ESPD do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego - plik do pobrania został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej - plik został zamieszczony również w wersji edytowalnej na 

stronie internetowej Zamawiającego 

Załącznik Nr 5 –  Formularz oferty (wzór) - plik został zamieszczony również w wersji 
edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego 

Załącznik Nr 6 – Projekt Umowy 
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia  
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Zestawienie obiektów Zamawiającego wraz z danymi PPE     Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nazwa OSD innogy Stoen Operator Sp. z o. o  ul. Nieświeska 52, 03-867 Warszawa 

Lp. Adres Numer PPE Numer licznika 
Grupa 

taryfowa 

Moc 
umowna 

[kW] 

Szacowane 
zużycie 

energii w 
strefie 

dziennej  
[kWh]- 1 

rok  

Szacowane 
zużycie 

energii w 
strefie 
nocnej  

[kWh] - 1 
rok  

Szacowane 
zużycie 

energii w 
strefie 

dziennej  
[kWh]- 2 

lata  

Szacowane 
zużycie 

energii w 
strefie 
nocnej  

[kWh] -2 
lata   

1 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 30 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000001830098 12704431 G11 20 23128,14   46256,28   

2 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 30 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000001830099 12738151 G11 20 14243,71   28487,42   

3 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 30 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000001830100 12738030 G11 25 5808,71   11617,42   

4 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 30 A 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000001826186 12802282 G11 15 12162,14   24324,28   

5 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 30 B 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000001826187 12780717 G11 15 26087,43   52174,86   

6 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 30C 01-471 Warszawa PL0000010000000000000000001826189 13804318 G11 15 18120,14   36240,28   

7 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 01-471 Warszawa PL0000010000000000000000001826148 70961355 G11 19 0,08   0,16   

8 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 01-471 Warszawa PL0000010000000000000000001826150 14156525 G11 19 87,08   174,16   

9 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 01-471 Warszawa PL0000010000000000000000001826211 72092945 G11 12,5 6855,38   13710,76   

10 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 01-471 Warszawa PL0000010000000000000000001826212 72092932 G11 22 38555,85   77111,7   

11 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 A 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000002002810 13651466 G11 13 30882,27   61764,54   

12 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 A 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000002002809 13774595 G11 16 11909,72   23819,44   

13 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 A 01-471 Warszawa PL0000010000000000000000001826149 70621946 G11 19 71,46   142,92   
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14 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 A 01-471 Warszawa PL0000010000000000000000001826151 70860039 G11 19 84,06   168,12   

15 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 B 01-471 Warszawa PL0000010000000000000000001826146 70862969 G11 19 23577,54   47155,08   

16 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 B 01-471 Warszawa PL0000010000000000000000001826147 14221743 G11 19 1,02   2,04   

17 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 C 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000001826144 70860458 G11 19 0   0   

18 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 C 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000001826145 70860085 G11 19 39428,72   78857,44   

19 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 D 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000001826168 70860903 G11 14,4 8786,6   17573,2   

20 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 E 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000001826166 13935633 G11 7 19395,69   38791,38   

21 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 E 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000001826180 71959234 G11 18,8 20083,76   40167,52   

22 
Gen. Tadeusza 
Pełczyńskiego 28 E 01-471 Warszawa PL0000010147100000000000001826188 70862668 G11 18,8 20342,26   40684,52   

23 Lucjana Rudnickiego 8 01-858 Warszawa PL0000010185800000000000001152331 72110698 G11 60 33,86   67,72   

24 Lucjana Rudnickiego 8 01-858 Warszawa PL0000010185800000000000001152332 72110025 G11 60 50565,55   101131,1   

25 Lucjana Rudnickiego 4 01-858 Warszawa PL0000010185800000000000001152333 71432170 G11 42 48934,11   97868,22   

26 Lucjana Rudnickiego 4 01-858 Warszawa PL0000010185800000000000001152334 72110719 G11 42 31,24   62,48   

27 Lucjana Rudnickiego 6 01-858 Warszawa PL0000010185800000000000001152335 72108305 G11 60 82379   164758   

28 Lucjana Rudnickiego 6 01-858 Warszawa PL0000010185800000000000001152336 3185236 G11 60 1,38   2,76   

29 Lucjana Rudnickiego 8A 01-858 Warszawa PL0000010185800000000000001152337 72108424 G11 50 20,61   41,22   

30 Lucjana Rudnickiego 8A 01-858 Warszawa PL0000010185800000000000001152338 71479983 G11 50 70985,2   141970,4   

31 Wrzeciono 63A 01-950 Warszawa PL0000010195600000000000001152300 7168129 G11 10 8529,12   17058,24   

32 Wrzeciono 63A 01-950 Warszawa PL0000010195600000000000001152299 71680179 G11 10 2456,64   4913,28   

33 Wrzeciono 65 01-950 Warszawa PL0000010195000000000000001152298 3176434 G12 30 17810,24 12538,56 35620,48 25077,12 

34 Parola 1 01-944 Warszawa PL0000010000000000000000000007525 3314979 G11 90 84348   168696   

35 Parola 1 01-944 Warszawa PL0000010000000000000000000007529 3314967 G11 90 4,5   9   

36 Strzelecka 21/25 03-433 Warszawa PL0000010343300000000000000008269 3240353 G11 100 0   0   

37 Strzelecka 21/25 03-433 Warszawa PL0000010343300000000000000008270 3240281 G11 100 41313,6   82627,2   

38 Zaokopowa 4/6 03-424 Warszawa PL0000010342400000000000000008692 3315021 G11 44 3,9   7,8   
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39 Zaokopowa 4/6 03-424 Warszawa PL0000010342400000000000000008696 3336225 G11 44 48048,75   96097,5   

40 Otwocka 16 03-759 Warszawa PL0000010375900000000000001202939 71960376 G11 25 30393,15   60786,3   

41 Otwocka 16 03-759 Warszawa PL0000010375900000000000001202941 71960341 G11 25 0   0   

42 ul. Złotopolska 2 03-567 Warszawa PL0000010357100000000000001174476 70999064 G11 10 11836,25   23672,5   

43 ul. Złotopolska 2 03-567 Warszawa PL0000010357100000000000001174478 70999153 G11 10 12199,41   24398,82   

44 Strzelecka 27/29 03-433 Warszawa PL0000010343300000000000001176012 71002476 G12 25 7123,94 4264,07 14247,88 8528,14 

45 Strzelecka 27/29 03-433 Warszawa PL0000010343300000000000001176031 12434814 G12 12 8101,68 8068,86 16203,36 16137,72 

46 Strzelecka 27/29 03-433 Warszawa PL0000010343300000000000001176061 71973788 G12 25 4274,78 3079,31 8549,56 6158,62 

47 Strzelecka 27/29 03-433 Warszawa PL0000010343300000000000001176077 71774355 G12 25 1520,22 891,04 3040,44 1782,08 

48 Strzelecka 27/29 03-433 Warszawa PL0000010343300000000000001176088 70323754 G12 12 5439,7 3998,31 10879,4 7996,62 

49 Strzelecka 27/29 03-433 Warszawa PL0000010343300000000000001176103 70352945 G12 25 10153,76 6217,82 20307,52 12435,64 

50 Strzelecka 27/29 03-433 Warszawa PL0000010343300000000000001176106 70308941 G12 25 7467,33 4812,59 14934,66 9625,18 

51 Strzelecka 27/29 03-433 Warszawa PL0000010343300000000000001176134 91095471 G12 10 463,24 240,6 926,48 481,2 

       Razem  874050,92 44111,16 1748101,84 88222,32 

       

Łączne 
zużycie 
24 
miesiące   918162,08 1836324,16 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o 

zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I 

zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony 

jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, 

proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 

wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia 

zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku 

informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Warszawa Północ Sp. z o.o. 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 

dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Dostawa energii elektrycznej do obiektów TBS 

Warszawa Północ Sp. z o.o.  

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 

(jeżeli dotyczy)5: 

TBS/PZP/18/2017 

                                                           
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

                                                           
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 milionów EUR. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku 
wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

                                                           
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 

istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 

wymagane:  

[……], 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 

form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 

określonych poniżej w części IV oraz 

(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 

poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B 

oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 

nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych 

za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca 

będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
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O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego 

z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 

wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji 
oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy 
(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja 
A i B oraz w części III. 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

2. korupcja14; 

3. nadużycie finansowe15; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 

za przestępstwo na podstawie przepisów 

krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 

określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 

dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 

[] Tak [] Nie 

                                                           
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 
lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje 
również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 
48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 
164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. 
L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
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administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 

przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 

kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 

jednego z wyżej wymienionych powodów, 

orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 

którym okres wykluczenia określony 

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 

a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 

1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 

skazania; 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  

 

 

b) [……] 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-

y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności podatków 

lub składek na ubezpieczenie społeczne, 

zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 

w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 

lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 

niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

Podatki 
Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

                                                           
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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Jeżeli nie, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych 

podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, lub też zawierając wiążące 

porozumienia w celu spłaty tych należności, 

obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 

odsetki lub grzywny? 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 

proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia 

mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego 

wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego 

wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub 

wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 

naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 

środowiska, prawa socjalnego i prawa 

pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

                                                           
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
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Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających zastosowanie 
przepisów krajowych i środków 
dotyczących kontynuowania działalności 
gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

                                                           
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się 
obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w 
stanie zrealizować zamówienie. 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 

wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 

o charakterze wyłącznie krajowym określone w 

[] Tak [] Nie 

 

                                                           
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia? 

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę 

wskazać: 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać 

żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 

zawodowym lub handlowym prowadzonym w 

państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

usługi: 

Czy konieczne jest posiadanie określonego 

zezwolenia lub bycie członkiem określonej 

organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 

usługi, o której mowa, w państwie siedziby 

wykonawcy?  

 

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 

status członkowski chodzi, i wskazać, czy 

wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

                                                           
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia jest następujący: 

i/lub 

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący33 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 

obszarze działalności gospodarczej objętym 

zamówieniem i określonym w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 

wymaganej liczby lat obrotowych jest 

następujący: 

i/lub 

2b) Jego średni roczny obrót w 

przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 

liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący34: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 

(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 

cały wymagany okres, proszę podać datę 

założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 

rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia wykonawca 

oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 

wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 

następująca(-e): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 

do Y36 – oraz wartość): 

[……], [……]37 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

                                                           
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 

następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 

wymogów ekonomicznych lub finansowych, 

które mogły zostać określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 

wykonawca oświadcza, że 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 

zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na roboty budowlane: 

W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 

rodzaju:  

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

zadowalającego wykonania i rezultatu w 

odniesieniu do najważniejszych robót 

budowlanych jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Roboty budowlane: [……] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na dostawy i zamówień 

publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 

rodzaju lub wyświadczył następujące główne 

usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 

wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 

zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb 

technicznych41, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 

[……] 

 

 

[……] 

                                                           
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 

do następujących pracowników technicznych lub 

służb technicznych o wykonanie robót: 

3) Korzysta z następujących urządzeń 

technicznych oraz środków w celu 

zapewnienia jakości, a jego zaplecze 

naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 

stosować następujące systemy zarządzania 

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 

złożonym charakterze, które mają zostać 

dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 

do produktów lub usług o szczególnym 

przeznaczeniu: 

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 

kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 

także dostępnych mu środków naukowych i 

badawczych, jak również środków kontroli 

jakości? 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 

kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 

lub (w zależności od wymogów określonych w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): 

b) jego kadra kierownicza: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 

będzie mógł stosować następujące środki 

zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 

ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi na potrzeby 

realizacji zamówienia: 

[……] 

                                                           
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom43 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 

lub fotografie produktów, które mają być 

dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 

świadectwo autentyczności. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w 

stosownych przypadkach przedstawi wymagane 

świadectwa autentyczności. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 

instytuty lub agencje kontroli jakości o 

uznanych kompetencjach, potwierdzające 

zgodność produktów poprzez wyraźne 

odniesienie do specyfikacji technicznych lub 

norm, które zostały określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 

jakie inne środki dowodowe mogą zostać 

przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego 

w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 

zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymaganych norm zapewniania 

jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 

zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

                                                           
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych 
podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymogów określonych systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego mogą 

zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 

stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 

prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 

zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 

określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 

konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 

mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 

kandydatów: 

W przypadku gdy wymagane są określone 

zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 

formie dokumentów, proszę wskazać dla 

każdego z nich, czy wykonawca posiada 

wymagane dokumenty: 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 

dowodów w formie dokumentów są dostępne w 

postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 

 

 

 

[] Tak [] Nie45 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 

prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w 

błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 

zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 

potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 

członkowskim47, lub  

                                                           
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie 
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
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b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 

odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających 

informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie 

zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer 

referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 

  

                                                           
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Plik ESPD do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Dostawa energii elektrycznej dla TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. na lata 

2018-2019 ” 

 

Plik został zamieszczony w wersji edytowalnej  

na stronie internetowej Zamawiającego. 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 
Plik został zamieszczony w wersji edytowalnej  

na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
Ja niżej podpisany 
_________________________________________________________ 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

 
______________________________________________________________________

_____ 
(nazwa Wykonawcy) 

______________________________________________________________________

_____ 
(adres siedziby Wykonawcy) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB  

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z 

O.O.”  

 

niniejszym oświadczam, iż*): 
 
- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 229), z 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 
- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, 

którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia**: 

 
Lp. Nazwa podmiotu Siedziba 

   

   

 
 
____________data ___________________ 

________________________________ 

(podpis składającego oświadczenie) 

*) Niepotrzebne skreślić, 

**) Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,  
którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. 
Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Plik został zamieszczony w wersji edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego. 

Formularz Oferty (wzór)  

 

…………………….. dnia ……………..2017 roku 

 

Nazwa Wykonawcy 
*)........................................................................................................................ 

Siedziba i adres 

.......................................................................................................................... 

Nr telefonu i numer faksu 

........................................................................................................................... 

Nr NIP 
........................................................................................................................... 

osoba upoważniona do kontaktów: imię i nazwisko, e-mail: 
........................................................................................................................... 

adres http:// 
........................................................................................................................... 

Nr rachunku bankowego, na który zamawiający winien zwrócić wadium wniesione  

w pieniądzu: ……………………………………………………………………………………………………………..………. 

 

 

OFERTA 

dla 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. 

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 

01-471 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących 

zasób TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.” my niżej podpisani, działając w imieniu i na 

rzecz: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

nazwa i dokładny adres wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie 
-  

 podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum 

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

1. Cena oferty (obrót)* zakup energii elektrycznej dla obiektów szczegółowo 
wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Taryfa  G11: 
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Cena jednostkowa 

netto za energię 

elektryczną czynną 

całodobową w 

zł/kWh 

od 01.01.2018r. 

do 31.12.2019r. 

Szacowane 
zużycie energii 

[kWh]- od 01-
01-2018 do 
31-12-2019 

Cena  
oferty 

netto 

VAT Cena oferty 
brutto 

1 2 3 4 5 

(1x2) 

 
1 836 324,16 

kWh 
   

 

 

Cenę oferty brutto:  …………………………………………………...………………. zł 

(słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………) 

* Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

2. Cena oferty brutto oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto 
określonych powyżej oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w SIWZ, 

powiększonego o należny podatek VAT. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ, tj. w okresie od 

01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 

4. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest wartością 
faktyczną na dzień składania oferty.  

5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) 
będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania 

energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje 

niezbędne do przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie 

wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany 
w SIWZ. 

9. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym  
Załącznik nr 6 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

10.Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 

aktualny na dzień składania oferty. 

11.Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów ……………………….……….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 (tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony) 
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niniejsza oferta oraz jej wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

 
12. W załączeniu przedkładamy: 

Załącznik Nr 1 – … 

Załącznik Nr 2 – … 

…………………………………………………………… 
czytelny podpis lub podpis i stempel imienny 

osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy  

 
*) Jeżeli podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie – należy podać pełne nazwy i adresy 

wszystkich podmiotów. 

**) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści 

oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) 

towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich 

wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej 

oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY  

 

Plik załączony oddzielnie w .pdf 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

Oświadczenie 
o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia  

 

Ja niżej podpisany 
_________________________________________________________ 

                                                (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 
 

______________________________________________________________________

_____ 
(nazwa Wykonawcy*) 

 
______________________________________________________________________

_____ 

(adres siedziby Wykonawcy*) 
 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących zasób TBS Warszawa 

Północ Sp. z o.o” 

 

niniejszym oświadczam, iż:  

1) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia**: 
 

Lp
. 

Nazwa (firma) 
podwykonawcy (jeżeli jest 

znana) 

Część (zakres) przedmiotu zamówienia, 

który zamierzamy powierzyć 

podwykonawcy 

 

 
  

 

 
  

 

 
 
__________________________________ 

czytelny podpis lub podpis i stempel 
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 
 

* ) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie – należy podać pełne nazwy i adresy 

wszystkich Wykonawców; 

**) Wypełnić w zakresie zamierzonego powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, 

jeżeli są znani. 

 


