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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149353-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Paliwa gazowe
2021/S 060-149353

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy
Adres pocztowy: ul. F. Klimczaka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
E-mail: mpracz@dbfowilanow.waw.pl 
Tel.:  +48 222770860
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dbfowilanow.waw.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.dbfowilanow.waw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostaw paliwa gazowego na potrzeby publicznych placówek oświatowych w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

II.1.2) Główny kod CPV
09120000 Paliwa gazowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa paliwa gazowego na potrzeby publicznych placówek oświatowych w dzielnicy Wilanów m.st. 
Warszawy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa paliwa gazowego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (ul. Przyczółkowa 27, 02-968 
Warszawa).
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa gazu odbywać się będzie przy ciśnieniu nie niższym niż zgodnie z wielkością określoną w 
warunkach przyłączenia do sieci gazowej instalacji znajdującej się obiekcie odbiorcy.
2. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na okres 36 miesięcy. 
Prognozowane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny.
3. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego to 1.11.2021, nie 
wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.
4. Szczegółowe informacje zawarte zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień 
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: dostęp do internetowego serwisu obsługi klienta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 listopada 2021 r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych, do dnia 31 października 2024 r. lub do 
wyczerpania maksymalnej wartości umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Dostawa paliwa gazowego na potrzeby Zespołu Szkół nr 79 (ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa gazu odbywać się będzie przy ciśnieniu nie niższym niż zgodnie z wielkością określoną w 
warunkach przyłączenia do sieci gazowej instalacji znajdującej się obiekcie odbiorcy.
2. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na okres 36 miesięcy. 
Prognozowane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny.
3. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego to 1.11.2021, nie 
wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.
4. Szczegółowe informacje zawarte zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień 
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: dostęp do internetowego serwisu obsługi klienta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 listopada 2021 r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych, do dnia 31 października 2024 r. lub do 
wyczerpania maksymalnej wartości umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 300 (ul. Gubinowska 29/30, 02-956 Warszawa)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa gazu odbywać się będzie przy ciśnieniu nie niższym niż zgodnie z wielkością określoną w 
warunkach przyłączenia do sieci gazowej instalacji znajdującej się obiekcie odbiorcy.
2. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na okres 36 miesięcy. 
Prognozowane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny.
3. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego to 1.11.2021, nie 
wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.
4. Szczegółowe informacje zawarte zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień 
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: dostęp do internetowego serwisu obsługi klienta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 listopada 2021 r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych, do dnia 31 października 2024 r. lub do 
wyczerpania maksymalnej wartości umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 169 (ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Dostawa gazu odbywać się będzie przy ciśnieniu nie niższym niż zgodnie z wielkością określoną w 
warunkach przyłączenia do sieci gazowej instalacji znajdującej się obiekcie odbiorcy.
2. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na okres 36 miesięcy. 
Prognozowane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny.
3. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego to 1.11.2021, nie 
wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.
4. Szczegółowe informacje zawarte zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień 
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: dostęp do internetowego serwisu obsługi klienta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 listopada 2021 r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych, do dnia 31 października 2024 r. lub do 
wyczerpania maksymalnej wartości umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa paliwa gazowego na potrzeby Przedszkola nr 440 (ul. Latoszki 24, 02-998 Warszawa)
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Dostawa gazu odbywać się będzie przy ciśnieniu nie niższym niż zgodnie z wielkością określoną w 
warunkach przyłączenia do sieci gazowej instalacji znajdującej się obiekcie odbiorcy.
2. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na okres 36 miesięcy. 
Prognozowane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny.
3. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego to 1.11.2021, nie 
wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.
4. Szczegółowe informacje zawarte zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień 
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: dostęp do internetowego serwisu obsługi klienta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 listopada 2021 r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych, do dnia 31 października 2024 r. lub do 
wyczerpania maksymalnej wartości umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa paliwa gazowego na potrzeby Przedszkola nr 424 (ul. Flatta 7, 09-972 Warszawa)
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Dostawa gazu odbywać się będzie przy ciśnieniu nie niższym niż zgodnie z wielkością określoną w 
warunkach przyłączenia do sieci gazowej instalacji znajdującej się obiekcie odbiorcy.
2. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na okres 36 miesięcy. 
Prognozowane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny.
3. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego to 1.11.2021, nie 
wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.
4. Szczegółowe informacje zawarte zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień 
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: dostęp do internetowego serwisu obsługi klienta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 listopada 2021 r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych, do dnia 31 października 2024 r. lub do 
wyczerpania maksymalnej wartości umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa paliwa gazowego na potrzeby Przedszkola nr 416 (ul. Syta 123, 02-987 Warszawa)
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Dostawa gazu odbywać się będzie przy ciśnieniu nie niższym niż zgodnie z wielkością określoną w 
warunkach przyłączenia do sieci gazowej instalacji znajdującej się obiekcie odbiorcy.
2. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na okres 36 miesięcy. 
Prognozowane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny.
3. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego to 1.11.2021, nie 
wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.
4. Szczegółowe informacje zawarte zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień 
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: dostęp do internetowego serwisu obsługi klienta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/10/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 listopada 2021 r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych, do dnia 31 października 2024 r. lub do 
wyczerpania maksymalnej wartości umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) 
gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu 
ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku wykonawców będących 
właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących 
załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/04/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/04/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ulicy Klimczaka 4, 02-797 Warszawa.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane 
zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Pierwszy kwartał 2024 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wraz z podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione formularzem 
„Oferta” (wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ) wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej „JEDZ/ESPD”), 
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
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Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. JEDZ należy wypełnić w 
zakresie część II, części III część IV sekcja „alfa” oraz cześć VI.
Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania JEDZ, znajdują się w wyjaśnieniach 
Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu www.uzp.gov.pl w Repozytorium Wiedzy, w 
zakładce Jednolity europejski dokument zamówienia. /elektroniczne narzędzia do wypełniania JEDZa/ESPD 
(link do narzędzia: https://espd.uzp.gov.pl/). Formularz JEDZ musi zostać podpisany elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym przez osoby upoważnione;
b) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do 
podpisania oferty (oryginał podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez Mocodawcę lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez osoby 
upoważnione lub notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
c) w przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał podpisany elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym przez mocodawcę lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem za pomocą 
elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez osoby upoważnione lub notariusza. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii);
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, stosownie 
do dyspozycji art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Zobowiązanie musi zostać 
podpisane za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez osoby upoważnione do reprezentowania 
podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji wykonawcy.
2. Zgodnie z art. 139 Pzp, zamawiający przewiduje najpierw dokonanie badania i oceny ofert, a następnie 
dokonanie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
zamawiający zażąda od wykonawców określonych w rozdz. VIII ust. 3 SWZ podmiotowych środków 
dowodowych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej zostały opisane dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2021
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