PRUSZCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE PEC SP. Z O.O.
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 16

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU PUBLICZNYM PROWADZONYM
W TRYBIE
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Na
ODKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W JEDNOSTKACH
KOGENERACYJNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY 3,312 MW BRUTTO
ORAZ DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE
OBIEKTU WRAZ Z USŁUGĄ BILANSOWANIA HANDLOWEGO
OD 01 PAŹDZIERNIKA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

ZNAK SPRAWY: I.204.2.2021.EŚ

ZATWIERDZONA
DNIA 14 kwietnia 2021 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz
przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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DEFINICJE
Dokument rozliczeniowy – faktury lub ich kopie, korekty oraz duplikaty, wystawiane przez Strony, zgodnie z
zasadami oraz oświadczeniami Stron określonymi w Umowie;
Energia Elektryczna - całość energii elektrycznej czynnej wytworzonej w Obiekcie i wprowadzonej do
systemu elektroenergetycznego w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i zaoferowanej Wykonawcy
przez Zamawiającego, będąca przedmiotem odkupu i dostawy na podstawie niniejszej Umowy.
Obiekt – jednostka kogeneracyjna

wytwarzający

energię eklektyczną i cieplną w wysokosprawnej

kogeneracji zlokalizowany na działce 3/44 przy ul. 24 Marca 5 w Pruszczu Gdańskim.
Oferent – podmiot, który złożył ofertę na przedmiot zamówienia
Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy rozpoczynający się o godz. 00:00 pierwszego dnia miesiąca i
kończący się o godz. 24:00 ostatniego dnia miesiąca.
Operator Systemu Dystrybucyjnego lub OSD – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją,
odpowiedzialne

za

ruch

sieciowy

w

systemie

dystrybucyjnym

elektroenergetycznym,

bieżące

i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz
niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
Przedmiot zamówienia – odkup/ dostawa energii elektrycznej z lub do Obiektu wraz z usługą bilansowania
handlowego
Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie – podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, należy
przez to rozumieć uczestnika rynku bilansującego, pełniącego funkcję podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe Obiektu Zamawiającego. Na potrzeby Umowy funkcję POB pełni Wykonawca;
Postępowanie – należy przez to rozumieć przedmiotowe Postępowanie przetargow
Prezes URE- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Regulamin – Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie
Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o., z dnia 01.01.2021 r. zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Rozruch technologiczny – okres obejmujący pracę Obiektu mającą na celu wyłącznie przeprowadzenie
prób i testów umożliwiających końcowy odbiór tej instalacji, występujący od dnia odebrania układu
pomiarowego przez właściwego OSD do ostatniego dnia miesiąca, w którym Sprzedawca uzyskał koncesję
na wytwarzanie energii elektrycznej.
Specyfikacja lub SWZ – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia
TGE - Towarowa Giełda Energii w Warszawie
Umowa - umowa na Przedmiot zamówienia
Wykonawca – podmiot, z którym podpisano Umowę
Załącznik – należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany i dołączony do Specyfikacji, stanowiący
jej integralną część.
Zamawiający – Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp. z o.o.
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Rozdział I. Informacje o Zamawiającym
PRUSZCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE PEC SP. Z O.O.
ul. Tysiąclecia 16
83-000 Pruszcz Gdański
KRS 0000108188,
Sąd rejonowy Gdańsk – PÓŁNOC w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
NIP 593 010 00 75
REGON 190593120
Kapitał zakładowy 6 150 00,00 zł (wypłacony w całości)
Telefon: +48 58 682 31 14
adres internetowy: www.pec-pruszcz.pl

Rozdział II. Tryb udzielania zamówienia
1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie postępowania przetargowego na podstawie Regulaminu
Udzielania Zamówień Zamawiającego z dn. 01.01.2021 r., który znajduje się na stronie
internetowej: http://pec-pruszcz.pl/przetargi/przetargi-aktualne/

2.

Zasady dostarczania i otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych w związku z epidemią
COVID-19 reguluje Zarządzenie nr 6/2020 z dn. 07.04.2020 r. dostępne na stronie internetowej
Zamawiającego.

3.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązujące.

Rozdział III. Opis Przedmiotu Zamówienia
Kody CPV:
09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – Elektryczność
09000000-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

1.

Przedmiotem Zamówienia jest:
1.1. Odkup energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracyjnych o łącznej
mocy 3,312 MW znajdujących się na działce 3/44 przy ul. 24 Marca w Pruszczu
Gdańskim i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej od 01 stycznia 2022 r.
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do 31 grudnia 2023 r. wraz z okresem rozruchu technologicznego planowanego
w okresie od 01 października do 31 grudnia 2021 r.
1.2. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu.
1.3. Usługa bilansowania handlowego w czasie trwania umowy.

2.

Planowana produkcja energii elektrycznej i szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną
zużytą na potrzeby własne obiektu:
Zapotrzebowanie na energię elektryczną zużytą na potrzeby własne obiektu oraz szacunkową ilość
produkcji i zapotrzebowania na energię elektryczną przedstawione w Załączniku nr 4 „Miesięczny
harmonogram zapotrzebowania” i załączniku nr 5 „Dobowo – godzinowy harmonogram produkcji
energii elektrycznej”. Załączniki nr 4 i 5 mają charakter jedynie poglądowy, przyjęty do obliczenia
wartości parametrów stanowiących koszt dla Zamawiającego, co nie odzwierciedla realnego bądź
deklarowanego zużycia lub produkcji energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym
wypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu lub produkcji energii
elektrycznej w podanych ilościach.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania lub produkcji przez
Zamawiającego mniejszej lub większej niż oszacowana, w w/w załącznikach, ilość energii
elektrycznej.
Zamawiający może wytworzyć większą lub mniejszą ilość energii elektrycznej niż podana,
a wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do jej odkupu.

3.

Warunki handlowe muszą uwzględniać obowiązujące przepisy:
3.1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U z 2019 r. poz. 755 ze
zmianami)
3.2. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U z 2018 r. poz. 2389 ze
zmianami)
3.3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji ( Dz.U. 2019 poz. 42)
3.4. oraz uwzględniać akty wykonawcze tych ustaw i nie mogą narażać Stron na dodatkowe
obciążenia i kary wynikające z w/w przepisów.

Rozdział IV. Termin wykonania Zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w terminie:
Od

okresu

pierwszego

uruchomienia

instalacji

(okres

rozruchu

technologicznego)

tj. 01-10-2021 r. do 31-12-2023 r.
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Rozdział V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Oferentami
odbywa się przy użyciu strony internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem:
https://www.pec-pruszcz.pl oraz poczty elektronicznej przetargi@pec-pruszcz.pl z zastrzeżeniem,
że składanie ofert odbywa się w siedzibie Zamawiającego, w sposób opisany w Rozdziale XI SWZ.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, Zamawiający i Oferentami
posługują się znakiem sprawy: I.204.2.2021.EŚ.

Rozdział VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami
1.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:
Pani Edyta Śliwińska
Tel. +48 601-547-537
e-mail: przetargi@pec-pruszcz.pl

Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a)

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c)

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Oferent
spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
a)

Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną

wydaną

przez

Prezesa

Urzędu

Regulacji

Energetyki

art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku –

na

podstawie

Prawo energetyczne

(tekst ujednolicony: Dz.U. 2019 poz. 755).
b)

Możliwości pełnienia samodzielnie obowiązków Podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie
u operatora systemu dystrybucyjnego na terenie, którego znajdują się jednostki kogeneracyjne
należące do Wytwórcy.

c)

Posiadają zawartą umowę o świadczenie usług przesyłowych z Polskimi Sieciami
Elektroenergetycznymi.
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d)

Jest członkiem Towarowej Giełdy Energii w Warszawie (TGE).

e)

Wykaże fakt odbioru energii elektrycznej przynajmniej od 5 podmiotów wytwarzających
energię elektryczną z instalacji CHP lub OZE, o łącznym wolumenie 400 GWh w okresie 3 lat Załącznik nr 3 (należy załączyć referencje).

f)

Prowadzi działalność w obszarze objętym zamówieniem co najmniej 5 lat.

g)

Kapitał zakładowy wynosi minimum 10 000 000 zł.
UWAGA: Dokumenty poświadczające wypełnianie warunków

wymienionych w punktach

2a – 2g należy dołączyć do oferty i poświadczyć za zgodność z oryginałem.
3. Z udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia wyklucza się:
a) oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
b) oferentów, których prawomocnie skazano za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego, handlu ludźmi, finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, pracy
małoletnich cudzoziemców,
c) oferentów,

których

prawomocnie

skazano

za

przestępstwo

popełnione

w

związku

z postępowaniem o udzieleniu zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi

gospodarczemu,

przestępstwo

oszustwa,

przestępstwo

przeciwko

wiarygodności

dokumentów lub przestępstwo skarbowe lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach
prawa obcego
d) oferentów, w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub co do których została
ogłoszona upadłość
e) oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu do składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
f)

oferentów, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

g) oferentów, którzy pozostają w powiązaniach kapitałowych lub osobowych z innymi Oferentami
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i nie dostarczyli stosownego oświadczenia w terminie do
dnia 27.04.2021 r. do godz. 9.00.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Oferentów, którzy:
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na prowadzone postępowanie;
b) nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu przetargowym.
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5. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Oferenta o wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie.
6. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści SWZ;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, nie będące oczywistą omyłką pisarską lub
rachunkową.
8. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Oferenta, którego ofertę odrzucił,
podając uzasadnienie.
9. Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia oferty Oferenta nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko
Zamawiającemu.
10. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Ocena spełniania warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia;
b) Niespełnienie co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SWZ
spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.

Rozdział VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1.

Do oferty każdy Oferent musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić potwierdzenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

2.

Ponadto Oferent powinien załączyć do oferty dokumenty wyszczególnione w Rozdziale VII ust. 2
oraz:
a) Formularz ofertowy - według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia według wzoru określonego załącznikiem nr 2 do SWZ,
c) Oświadczenie o dostawie energii elektrycznej - według wzoru określonego załącznikiem nr 3
do SWZ,
d) Projekt umowy,
e) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę,
f)

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności,

g) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie osób upoważnionych do reprezentacji
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oraz podmiotu Oferenta lub z właściwego rejestru, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - Oferent może złożyć oświadczenie, że nie
był skazany prawomocnym wyrokiem sądu na dzień złożenia oferty. W przypadku, gdy oferta
Wykonawcy, który złożył jedynie oświadczenie, zostanie oceniona najwyżej, zostanie on
wezwany

do

uzupełnienia

oferty

o

stosowne

zaświadczenia

w

terminie

7 dni od dnia otrzymania wezwania.
h) Oferent powinien wraz z ofertą złożyć zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku niemożności uzyskania właściwego
dokumentu w wymaganym terminie, Wykonawca może złożyć oświadczenie, że nie posiada
zobowiązań w stosunku do ZUS i lub Urzędu Skarbowego na dzień złożenia oferty.
W przypadku, gdy oferta Wykonawcy, który złożył jedynie oświadczenie, zostanie oceniona
najwyżej, zostanie on wezwany do uzupełnienia oferty o stosowne zaświadczenia w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania.
i)

Ponadto w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert Oferent powinien dostarczyć Oświadczenie o
braku przynależności do grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

3.

Jeżeli Oferent nie złoży oświadczeń i dokumentów, o których mowa rozdziale VIII niniejszej SWZ,
lub

innych

dokumentów

niezbędnych

do

przeprowadzenia

postępowania,

oświadczenia

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Oferenta podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4.

Wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, o których mowa
powyżej, składane są w wersji papierowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem. W przypadku wydruku kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
do oferty należy dołączyć pendrive z oryginałem dokumentu opatrzonym podpisem
elektronicznym.

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferent jest zobowiązany złożyć ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi w
rozdziale VIII SWZ.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
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4. Oferent składa ofertę wraz z załącznikami w postępowaniu za pośrednictwem Formularza
ofertowego, będącego Załącznikiem nr 1 do SWZ.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, opieczętowana i podpisana własnoręcznym
podpisem zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
6. Wszelkie kwoty zawarte w ofercie wyrażone w PLN.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010
i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Oferent po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
10. Jeżeli ofertę w imieniu Oferenta składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o
ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik
jest upoważniony.
11. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia
za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.
12. Oświadczenia, o których mowa w SWZ dotyczące Oferenta i innych podmiotów, muszą być
przedstawione w formie oryginału, tj. opieczętowane pieczęcią Oferenta i /lub jego podmiotów
i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej.
13. Pełnomocnictwa, o których mowa w SWZ muszą być przedstawione w formie oryginału,
tj. podpisane własnoręcznie przez osoby uprawnione.
14. Dokumenty, o których mowa w SWZ składane są w oryginale. Dopuszcza się złożenie kopii
w wersji papierowej „za zgodność z oryginałem” – wówczas oryginał dokumentu opatrzony
podpisem elektronicznym należy dostarczyć na pendrive wraz z ofertą.
15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Oferent, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Oferent, Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
16. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
17. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski
przez tłumacza przysięgłego.
18. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie Załączników
do SWZ i Załączników do oferty, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści
i formy.
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Rozdział XI. Opis sposobu postępowania. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I
OTWARCIA OFERT
1. Forma złożenia oferty:
a) Oferta powinna być w dwóch kopertach, które będą:
- zabezpieczone przed otwarciem (wystarczy, aby były zaklejone)
- koperta wewnątrz – opisana tytułem postępowania z podaniem nazwy Oferenta
- koperta zewnętrzna – powinna być opisana tytułem postępowania oraz klauzulą:
„Nie otwierać przed godz. 09:00 dnia 23.04.2021 r.”
b) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 22.04.2021 r. do godz. 15:00.
c) Otwarcie nastąpi w dniu 23.04.2021 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego.
d) Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
e) Koszt przygotowania oferty ponosi Oferent.
2.

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w formie
papierowej i podpisane przez osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentacji. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości złożenia skanu Formularza ofertowego opatrzonego

pieczęcią

„za zgodność z oryginałem” lub dokumentu opatrzonego podpisem cyfrowym .
3. Rekomenduje się złożenie oferty kurierem do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert, zgodnie z zasadami i terminami określonymi w postępowaniu. Oferta musi być
zawarta w dwóch kartonach lub kopertach, przy czym zewnętrzna służy tylko to transportu,
a w środku znajduje się właściwa oferta z adnotacjami i warunkami szczegółowo opisanymi w SWZ.
4. Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym,
takich jak zaświadczenia z ZUS i innych urzędów administracji państwowej i samorządowych.
W takim wypadku Wykonawca wraz z wydrukiem oferty powinien dostarczyć oryginały dokumentów
na nośniku elektronicznym (pendrive) z zachowaniem nazw dokumentów (katalogów) zgodnie
z dokumentacją przetargową i nomenklaturą przyjętą przez Zamawiającego.
5. Otwarcie ofert będzie jawne.
6. Zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej
dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
7. Oferenci

zainteresowani

udziałem

w

otwarciu

ofert

on-line

winni

przesłać

najpóźniej

do godziny 15:00 dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert na adres: przetargi@pec-pruszcz.pl
informację z adresem poczty elektronicznej, na który Zamawiający wyśle zaproszenie do transmisji
on-line.
8. Zamawiający wyśle zaproszenia do transmisji on-line na wskazane adresy poczty elektronicznej
najpóźniej na 10 minut przed terminem otwarcia ofert.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
10. Oferent może wycofać ofertę do dnia 23.04.2021 r. do godz. 08.00, poprzez złożenie pisemnego
wniosku o wycofanie oferty.
11. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
uznaną za „spóźnioną” po upływie terminu bez jej otwierania.
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12. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert, ogłaszając zmianę za pośrednictwem stron
internetowych http://pec-pruszcz.pl/przetargi/przetargi-aktualne/. W tym przypadku, wszelkie prawa
i obowiązki Zamawiającego i Oferentów, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu
składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.
13. Oferty, dla których Oferent złożył wniosek o wycofanie zgodnie z ust. 10 powyżej, nie zostaną
otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentowi.
14. W razie złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Oferenta
oraz zwróci ofertę bez jej otwierania w terminie 3 dni roboczych.
15. Zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowie na pytania Oferentów do SWZ i załączników, jeśli takie
zapytanie (na piśmie – pismo przesłane poprzez pocztę e-mail na dres: przetargi@pec-pruszcz.pl
lub dostarczone za pośrednictwem poczty czy też osobiście) wpłynie do niego najpóźniej na 3 dni
przed terminem składania ofert tj. do dnia 19.04.2021r. do godz. 15:00. Zamawiający ogłosi treść
zapytania i odpowiedzi na swojej stronie internetowej: http://pec-pruszcz.pl/przetargi/przetargiaktualne/ bez ujawniania źródeł zapytania.

Rozdział XII. Unieważnienie postępowania i środki odwoławcze
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) wpłynęły mniej niż jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu lub wystąpiły okoliczności
powodujące, że zamówienie nie może być zrealizowane albo jego realizacja nie leży
w interesie Zamawiającego;
b) koszty kontraktu (bez podatku VAT) najkorzystniejszej oferty jest wyższa od wartości, jaką
Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
c) ponadto postępowanie może być unieważnione w każdym czasie bez podania przyczyn, również
po zawiadomieniu o wyborze oferty;
d) informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający przekazuje
równocześnie do wszystkich Oferentom, którzy złożyli oferty.
2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Oferentom nie przysługują
żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, także dotyczące kosztów za przygotowanie oferty.
3. Z chwilą unieważnienia
za zakończone.

postępowania

lub

podpisania

umowy

postępowanie

uważa

się

4. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Oferentów, podając nazwę (firmę)
i adres Oferenta, którego ofertę wybrano. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
5. Zawiadomienie o wyborze oferty, określając termin i miejsce zawarcia umowy, doręcza się
niezwłocznie wybranemu Oferentowi. Umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania przez
obie strony, a nie z chwilą zawiadomienia Oferenta o wyborze jego oferty.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
7. W toku postępowania Zamawiający porozumiewa się z Oferentami oraz Oferenci
porozumiewają się z Zamawiającym w formie pism przesyłanych mailem poza przypadkami,

12

dla których zastrzeżono w SWZ formę pisemną. Na wniosek strony przesyłającej pismo druga strona
potwierdza czytelność oraz fakt otrzymania korespondencji.
8. Oferta, która wpłynęła w terminie do Zamawiającego, jest jego własnością i pozostawia się ją
w aktach postępowania i może być otwarta, prócz wypadków zastrzeżonych w SWZ.
9. Oferent, którego oferta została wybrana, obowiązany jest zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 4 dni i maksymalnie do 10 dni kalendarzowych ,
licząc od dnia zawiadomienia wszystkich Wykonawców o wyniku przetargu, a w przypadku
wniesienia protestu - po jego ostatecznym rozstrzygnięciu.
Środki odwoławcze
1. Wobec czynności podjętych w toku postępowania Oferent może złożyć uzasadniony, pisemny protest do
Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia, w którym Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej
informację dotyczącą wyniku postepowania, stanowiącą według niego podstawę wniesienia protestu.
2. Zamawiający rozpatruje protest w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego protestu.
Po rozpatrzeniu protestu Oferentowi nie przysługują dalsze środki odwoławcze.
3. W przypadku wniesienia protestu, aż do jego rozstrzygnięcia, nie wolno zawrzeć umowy.
4. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed podpisaniem umowy, dotyczącej przedmiotu postępowania.

Rozdział XIII. Opis sposobu ustalenia kosztów kontraktu
1. Zaproponowana przez Oferenta marża, koszt bilansowania handlowego, koszt profilu powinny
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia z wyjątkiem podatku akcyzowego oraz
podatku VAT i będzie podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Nie
dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.
2. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny, podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XIV. Opis sposobu obliczania ceny odkupu i zakupu energii elektrycznej
1. Opis sposobu obliczania ceny odkupu energii elektrycznej przez Wykonawcę:
a. Łączna wysokość należnej Zamawiającemu w danym okresie rozliczeniowym zapłaty
( PSee) za wyprodukowaną energią elektryczną, w związku z określeniem przez
Zamawiającego transz energii elektrycznej, będzie obliczana w oparciu o średnią cenę
transz kontraktów terminowych ŚrW (ustalonych wg zasad opisanych w Rozdziale XV)
pomniejszoną o marżę M i koszty profilu KP zaproponowanych przez Wykonawcę oraz
iloczynu ilości wprowadzanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej (Is) zgodnie
z następującym wzorem:

(1)

PSee = (ŚrW – M - KP) x ls
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ŚrW=AP1*W1+AP2*W2+AP3*W3+AP4*W4…

(2)

b. Łączna wysokość należnej Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym zapłaty za Usługę
bilansowania Obiektu będzie obliczana, zgodnie z następującym wzorem:
(3)

KBHm= Is x KBH

gdzie:
PSee - oznacza przychód ze sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej
przez Zamawiającego i odkupionej przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym. [zł]
KBHm - koszt bilansowania handlowego w danym okresie rozliczeniowym [zł]
ŚrW

oznacza średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej wystawionej na sprzedaż w n transzach

-

ważoną wysokością danej transzy energii elektrycznej po cenie tych transz zgodnie ze wzorem
[zł/MWh]:
Wn - oznacza wielkość transzy wyrażonej w % (od 25 do 100) określanej przez Zamawiającego,
w zamówieniu „n” transzy; gdzie 1 ≤ n ≥ 4.
APn -

oznacza cenę

„n” transzy odpowiadającej aktualnemu na dzień określenia transzy przez

Zamawiającego

kursowi

rozliczeniowemu

kontraktów

terminowych

BASE:

tygodniowych,

miesięcznych, kwartalnych lub rocznych oraz wg produktu TGeBase Rynku Dnia Następnego
(w okresie rozruchu) notowanych na Towarowej Giełdzie Energii dla danej transzy;
KP

koszt profilu wynikający z oferty Wykonawcy [zł/MWh]

-

KBH -

koszt bilansowania handlowego wynikający z oferty Wykonawcy [zł/MWh]

M

-

marża Wykonawcy wynikająca z oferty Wykonawcy [zł/MWh]

Is

-

oznacza ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez Zamawiającego i odkupionej przez
Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym [MWh].

c.

Łączna wysokość należnej Wykonawcy w danym Okresie rozliczeniowym zapłaty
za dostarczoną energię elektryczną będzie obliczona w oparciu o cenę kontraktu BASE_Y
w dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego na dany rok, a dla okresu rozruchu
według miesięcznej średniej arytmetycznej notowań rynku dnia następnego TGeBase,
zgodnie
z następującym wzorem:
(4)

KZee = (Cee + M) x lz

gdzie:
KZee - koszt energii elektrycznej dostarczonej przez Wykonawcę w danym Okresie rozliczeniowym [zł]
Cee

-

oznacza cenę odpowiadającej aktualnemu na dzień określenia zakupu 100% wolumenu
przez Zamawiającego kursowi rozliczeniowemu instrumentu terminowego towarowego Base_Y_22
oraz Base_Y_23 na energię elektryczną notowanego na TGE dla danej transzy; a dla okresu
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rozruchu średnią arytmetyczną notowań na rynku dnia następnego TGeBase, bądź jeżeli
Wykonawca dopuszcza również wg kontraktu Base_Q-4-21. [zł]
M

- oznacza marża Wykonawcy w zaoferowanej wysokości [zł/MWh]

Iz

-

oznacza

ilość

energii

elektrycznej

dostarczonej

Zamawiającemu

przez

Wykonawcę

w

danym okresie rozliczeniowym [MWh].
Uwaga: Powyższe wzory określają wymaganą metodologię rozliczeń, szczegółowe oznaczenia i symbole
wzorów zależą od zapisów zawartych w umowach stosowanych przez Wykonawców.

Rozdział XV. Opis realizacji odkupu i dostawy energii elektrycznej
1. Ustalenie ceny odkupu energii elektrycznej przez Wykonawcę.
a. Ustalenia ceny odkupu energii elektrycznej przez Wykonawcę będzie odbywało się
w transzach. Ilość transz nie przekroczy 4 (czterech).
b. Wykonawca zapewni jako minimum możliwość realizacji transz kontraktów:
i. dla 2022r. i 2023r. - Base_Y;
ii. dla okresu rozruchu - Dla PEAK5_Q, OFFPEAK_Q, PEAK5_Y i OFFPEAK_Y.
c.

W celu złożenia transzy, Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą
elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę na druku oferty (załącznik nr 1)
lub

przez

elektroniczny

system

Zamówień

Wykonawcy

udostępniony

bezpłatnie

Zamawiającemu.
d. W dniu złożenia zlecenia, do godz. ustalonej w umowie, Zamawiający poda wielkość transzy
w %. Wykonawca bezzwłocznie poda cenę transzy celem jej zatwierdzenia przez
Zamawiającego.
2. Ustalenie ceny dostawy energii elektrycznej przez Wykonawcę:
a. Ustalenie ceny energii elektrycznej dostarczanej na lata 2022-2023 przez Wykonawcę
odbędzie się jednorazowo.
Cena zakupu energii elektrycznej na rok 2021 zostanie ustalona na podstawie średniej
arytmetycznej

notowań

rynku

dnia

następnego

(TGeBase

dla

danego

miesiąca

rozliczeniowego). Jeśli Wykonawca dopuści taką możliwość to zezwala się także na złożenie
zamówienia 100% transzy kontraktu Base_Q4_21.
b. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający będzie kontaktował się w Wykonawcą drogą
elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę na druku oferty (załącznik nr 1) lub przez
elektroniczny system Zamówień Wykonawcy udostępniony bezpłatnie Zamawiającemu.
c.

W dniu zakupu, do godz. ustalonej w umowie, Zamawiający zgłosi chęć zakupu energii
elektrycznej na potrzeby obiektu. Wykonawca bezzwłocznie poda cenę zakupu celem jej
zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Uwaga:
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu składanie zleceń na transze dotyczące odkupu i dostawy
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energii elektrycznej w ciągu 3 dni roboczych od podpisania Umowy.

Rozdział XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty
Zamawiający oceni oferty kierując się następującymi kryteriami:
I. kryterium, koszt całkowity KC - waga 100 punktów, obliczony według następującego wzoru:
(5)

KC=M+KP+KBH

gdzie:
KC

-

koszt całkowity [zł/MW],

M

-

marża [zł/MW],

KP

-

kosztu profilu [zł/MW]

KBH -

kosztu bilansowania handlowego [zł/MW]

Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:
KC minimum
P = ------------------- x100%
KCi
P

-

ilość uzyskanych punktów

KC minimum - najniższy koszt całkowity ze wszystkich zaproponowanych kosztów całkowitych zł/MWh
KCi

-

koszt całkowity badanej oferty zł/MWh (z formularza ofertowego)

Umowa na przedmiot zamówienia zostanie podpisana z Oferentem, który zaoferuje najniższy koszt
całkowity KC pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów SWZ, a treść zaproponowanej umowy,
oświadczeń i dokumentów nie będzie budziła zastrzeżeń Zamawiającego.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów w etapie I.

Rozdział XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Oferenci mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII niniejszej SWZ.

2.

Wszelkie

zawiadomienia,

oświadczenia,

wnioski

oraz

informacje

przekazane

w

formie

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
3.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Oferent winien posługiwać się numerem sprawy
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I.204.2.2021.EŚ
4.

Oferta, oświadczenia, dokumenty oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres:
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 16,
83-000 Pruszcz Gdański

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną, winny być kierowane na adres: przetargi@pec-pruszcz.pl
6. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
7.

Przedmiotem umowy jest:

ODKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W JEDNOSTKACH
KOGENERACYJNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY 3,312 MW BRUTTO
ORAZ DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE OBIEKTU
WRAZ Z USŁUGĄ BILANSOWANIA HANDLOWEGO
OD 01 PAŹDZIERNIKA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.
8.

Odkup / dostawa energii elektrycznej będzie realizowana w okresie:
od rozruchu technologicznego instalacji tj. 1.10.2021 do 31-12-2023r.

9.

Umowa zostanie podpisana w wersji elektronicznej lub papierowej w terminie do 10 dni
kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia postępowania i będzie obowiązywać od momentu jej
podpisania przez obie Strony.

10. Umowa będzie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
11. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności.
12. Umowa w sprawie realizacji Zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
13. Treść umowy zostanie zawarta wg wzorów umów powszechnie stosowanych przez Wykonawców
świadczących usługi będące przedmiotem zamówienia. Przedstawiony projekt umowy będzie
przed podpisaniem zaopiniowany przez Zarząd Zamawiającego.
14. W zakresie odkupu / zakupu energii elektrycznej, umowa powinna zawierać rozliczenie za
odkupioną / dostarczoną energię elektryczną i odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych
na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej
jako sumę ilości energii elektrycznej, wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, potwierdzonej przez
OSD, w kolejnych godzinach Okresu rozliczeniowego oraz cenę wyliczoną na podstawie zapisów
Rozdziału XIV SWZ.
15. Umowa ponadto musi zawierać:
a)

okres obowiązywania, od dnia jej podpisania do końca okresu odkupu / dostawy energii
elektrycznej tj. do dnia 31.12.2023 r.,

b)

odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,

c)

termin zapłaty stosownych rozliczeń przez Strony za Przedmiot

zamówienia

realizował

17

będzie do 21 dnia kolejnego okresu rozliczeniowego ( również w okres rozruchu)
d)

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zamawianie transz na odkup/dostawę energii
elektrycznej w ciągu 3 dni roboczych od podpisania Umowy.

16. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy ustalonymi indywidualnie
przez Strony, a postanowieniami OWU, rozstrzyga treść indywidualnych postanowień zapisanych
w Umowie oraz w SWZ.
17. W przypadku ofert stanowiących podstawę do udzielenia Zamówienia wysokość należności z tytułu
rozliczeń za Przedmiot Umowy dokonywana będzie wyłącznie na podstawie stawek wyliczonych
zgodnie z Rozdziałem XII. W przypadku sprzeczności zapisów SWZ i stawek opłat zawartych w
formularzu ofertowym z zapisami OWU lub cenniku Wykonawcy to pierwszeństwo mają zapisy
SWZ i koszty kontraktu zawarte w formularzu ofertowym.
18. Faktury lub inne dokumenty rozliczeniowe wystawiane będą na koniec Okresu rozliczeniowego,
w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę danych pomiarowych od operatora systemu
dystrybucyjnego, nie później jednak niż 24 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, którego
dotyczą.
19. Wykonawca zobowiązuje się wysłać lub udostępnić faktury bądź inne dokumenty rozliczeniowe
Zamawiającemu w terminie do trzech 3 dni roboczych od dnia ich wystawienia.
20. Umowa wejdzie w życie z dniem jej podpisania, a jej realizacja w zakresie świadczenia Przedmiotu
zamówienia rozpocznie się od dnia rozpoczęcia rozruchu instalacji do dnia 31.12.2023 r. roku nie
wcześniej jednak po podpisaniu umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, którą Zamawiający
zawrze
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Informacje uzupełniające
1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający w świetle art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, że względem osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, to jest w szczególności:
a)

wykonawcy będącego osobą fizyczną,

b)

wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

c)

pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),

d)

członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
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e)

osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

2. Administratorem danych osobowych jest Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC”,
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Tysiąclecia 16. Nasze dane kontaktowe to: przetargi@pec-pruszcz.pl
3. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w PEC mogą się Państwo skontaktować poprzez adres
e-mail pec@pec-pruszcz.pl lub na adres korespondencyjny Administratora.
4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: I.204.1.2021.EŚ.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz rękojmi i gwarancji.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoby fizyczne, które udostępniły dane osobowe, mają prawo:
a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

c)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

nie przysługuje zaś:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż

podstawą

prawną

przetwarzania

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Specyfikacja zawiera
1)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.

2)

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3)

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dostawcy energii elektrycznej poparte referencjami.

4)

Załącznik nr 4 do SWZ - Miesięczny harmonogram zapotrzebowania.

5)

Załącznik nr 5 do SWZ - Dobowo – godzinowy harmonogram produkcji energii elektrycznej.

6)

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
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