
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Pzp 

oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  dotyczące: 

1.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

1.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

1.1.3. zdolności technicznej i zawodowej. 

1.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu powinien spełniać co 

najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, warunek określony  art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Pzp 

powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

1.5. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ppkt 5.1, 

jeżeli Wykonawca: 



1.5.1. W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, wykaże, że posiada koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z 

czasem jej ważności co najmniej przez cały okres obowiązywania 

umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia. 

1.5.2. w zakresie zdolności technicznej, wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje 

należycie dostawę energii elektrycznej w ilości co najmniej 20 000 

MWh/rok.  

1.6. Wykonawca może, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Poleganie na doświadczeniu i osobach 

udostępnionych przez inne podmioty wymaga wykonania przez te podmioty 

robót, do których udostępniane zasoby są wymagane.  

1.7. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie 

treści dokumentów i oświadczeń, określonych w ustawie i Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r.). 

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU: 

2.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu 

wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu 

oraz nie podlega wykluczeniu : 



2.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony 

według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 

wypełniony w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w 

SIWZ, dotyczący: 

1) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia  - każdego z nich), 

2) podwykonawców wskazanych w ofercie, którym wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia – w zakresie 

braku podstaw wykluczenia, 

3) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 

zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku 

odnoszącego się do udostępnianego zasobu; 

2.1.2. Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 

a) Na potwierdzenie, czy wykonawca będzie dysponował 

zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia 

warunków, o których mowa w ppkt 5.1., w stopniu niezbędnym 

dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga 

złożenia dokumentów (zobowiązania o treści) z których będzie 

wynikać: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

 oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca 

powołuje się w odniesieniu do warunku udziału w 



postępowaniu dotyczącego doświadczenia, zrealizuje 

roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

b) Jeżeli zdolności zawodowe, podmiotu, o którym mowa wyżej, 

nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 10 

dni od otrzymania stosowanego wezwania: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 

lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej 

części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe, 

na których polegał korzystając z potencjału podmiotu 

trzeciego.  

2.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których 

Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w 

przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: 

2.2.1. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, z czasem jej ważności co najmniej przez cały okres 

obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego 

zamówienia; 

2.2.2. wykaz dostaw, o których mowa w pkt 5.5.2., wykonanych, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

 Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 



wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2.2.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 

potwierdzający, 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; 

2.2.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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; 

2.2.5. oświadczenie 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 lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

2.2.6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 z wyłączeniem pkt. 13 lit. d ustawy Pzp, 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp 

informacja taka jest składana; 

2.2.7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2.2.8. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

14 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w odniesieniu do tych osób 

składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku 

braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce 

zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby 

mają miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym 

mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, 

nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem 

lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób 

organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

2.2.9. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne zgodnie z 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp; 

2.2.10. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której 

udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 



samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 SIWZ. 

2.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

2.3.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 6.2.3. oraz 6.2.4, 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

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 (lub wystawione) nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

2.3.2. Zamiast dokumentów, o którym mowa w ppkt 6.2.6. oraz 6.2.7. 

(informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa wyciąg z innego 

odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w 

państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.3.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ppkt 6.3.2, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, 

ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed 

właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 



lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

2.4. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1, składane są w oryginale, 

zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6.2., mogą być składane w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

2.6. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane 

wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 

waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego 

Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. 

2.7. Wykonawcy wpisani do urzędowych wykazów zatwierdzonych 

wykonawców lub wykonawcy certyfikowani przez jednostki certyfikujące 

spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji. 

Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu 

wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę 

certyfikującą państwa, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub 

uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w 

pkt 6.2. Złożenie zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia 

dokumentów dotyczących podwykonawców i podmiotów, na których zasoby 

wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

2.8. Zmawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.  

2.9. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda, wskazania przez 

wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, oraz podania firm podwykonawców, o ile  są 

znane na etapie składania ofert. 



2.9.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący każdego z tych 

podwykonawców. 

2.9.2. Jeżeli wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z 

podwykonawcy, będącego podmiotem, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na które zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 


