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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.  

31 - 580 Kraków 

ul. Nowohucka 1 

Polska  

NIP:      675 000 65 47 

REGON:     350641392 

Numer  telefonu:     +48 12 64 62 202 

numer faxu:      +48  12 64 62 350 

adres internetowy:   www.mpo.krakow.pl 

adres platformy przetargowej:  https://mpo-krakow.logintrade.net 

adres poczty elektronicznej:  beata.wolnik@mpo.krakow.pl 

Przedsiębiorstwo pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp,”o wartości szacunkowej 

przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 215 000 euro. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Rodzaj zamówienia  - dostawa 

CPV    31100000 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory  

31170000 - Transformatory  

45315500 - Instalacje średniego napięcia  

 

Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem kontenerowej prefabrykowanej stacji 

transformatorowej SN wraz z wyposażeniem przewidzianej dla zasilania „Centrum Recyklingu Odpadów 

Komunalnych w Krakowie”. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 a) – 1 d) do SWZ. 

 

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia (wszelkie dostarczone maszyny, urządzenia, materiały 

oraz wykonane prace montażowo – instalacyjne) gwarancji jakości na okres 36 miesięcy (licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego). 

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 

działka nr 1/169, obręb 20, Kraków Nowa Huta o powierzchni 6,7739 ha zlokalizowanej w obrębie 

dawnej Huty im. Sendzimira, na terenie przynależnym do Dzielnicy XVIII Nowa Huta.  

 

Podział przedmiotu zamówienia na części: 

Zamawiający nie dopuszcza składanie oferty częściowych.  

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części gdyż jego specyfika nie pozwala na 

wyodrębnienie dwóch (lub więcej) części. Wyłonienie więcej niż jednego Wykonawcy spowodowałoby 

http://www.mpo.krakow.pl/
https://mpokrakow.logintrade.net/
mailto:beata.wolnik@mpo.krakow.pl
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/elektryczne-silniki-generatory-i-transformatory-2088
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/transformatory-2142
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalacje-sredniego-napiecia-7045
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problemy techniczne przy użytkowaniu przedmiotu zamówienia. Mając powyższe na uwadze 

zamówienie jest niepodzielne na części, gdyż ze względów technicznych, organizacyjnych oraz 

ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.  

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: 

Zamawiający żąda aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 

wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy 

osoby wykonujące prace instalacyjno - montażowe. Powyższy wymóg nie dotyczy osób pełniących tzw. 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.). 

Sposób weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z 

tytułu niespełnienia tych wymagań został określony w zał. nr 2  do SWZ. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

 Zamawiający stosowanie do treści art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian do umowy na zasadach określonych w zał. nr 2 do SWZ.  

 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

Równoważność: 

 W przypadku, gdy Zamawiający w SWZ odniósł się do znaków towarowych, patentów, 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów 

równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od określonych w SWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 

warunkiem, że oferowane przez Wykonawcę produkty i rozwiązania równoważne zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych nie gorszych od 

określonych w SWZ w zakresie: 

- parametrów pracy proponowanych urządzeń i wyposażenia, 

- standardów technicznych i jakościowych, 

- standardów bezpieczeństwa, 

- zakresu dalszej możliwej rozbudowy; 

- architektury rozmieszczenia, 

- zakresie możliwości zdalnego monitorowania parametrów pracy, o których mowa na 

str. 6 - 8 zał. nr 1 c) do SWZ.  
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Wykazanie równoważności spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza 

zastosować równoważne materiały, produkty, urządzenia niż podane w SWZ winien dołączyć 

do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w SWZ oraz podać ich równoważniki (nazwy 

materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów 

potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów.  

Wskazanie przez Zamawiającego znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę ma na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było 

opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Każdorazowo, gdy 

wskazana jest w SWZ taka informacja, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. Za kryterium uznania bądź nieuznania przez 

Zamawiającego równoważności oferowanego produktu względem produktu wskazanego w 

opisie przedmiotu zamówienia uważa się przy tym istotne cechy produktu opisane w SWZ. 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w SWZ odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odniesienia te 

należy rozumieć jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ w zakresie cech i wymagań, 

o których mowa powyżej. 

 

4. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST.1 PKT 8, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.  

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 

ustawy Pzp.  

 

5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

31. 05. 2023 r. 

 

6. INFORMACJĘ O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: 

Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowego środka dowodowego w postaci pełnego 

certyfikatu zgodności dla oferowanej rozdzielnicy SN (w skład której wchodzi oferowane pole oraz 

oferowana aparatura łączeniowa) wydanego przez niezależny pomiotu uprawniony do kontroli jakości. 

Z certyfikatu, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi wynikać, iż przeprowadzona przez ww. 

podmiot ocena, badania i testy dla ww. urządzeń potwierdziły, iż zachodzi zgodność z normą 

PN - EN 62271-200. 

 

Dokument o którym mowa w pkt 6 SWZ stanowi przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w 

art. 107 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Zamawiający informuje, iż: 

 w odniesieniu do przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 6 SWZ będzie 

miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 ORAZ 109 UST. 1 USTAWY PZP: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie: 
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a) art. 108. ust. 1 pkt. 1 - 6 ustawy Pzp; 

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 835); 

c) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

 

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie przesłanek 

wskazanych w : 

a) art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 

b) art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. 

c) art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp; 

d) art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.  

 

Stosowanie do art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego 

na każdym etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp. 

 

8. INFORMACJĘ O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym jednakże Zamawiający nie 

precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie, 

b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

jednakże Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie, 

c) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej jednakże Zamawiający nie 

precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie, 

d) posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową tj.: 

− wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedno zamówienie 

w ramach którego Wykonawca dostarczył, zamontował i uruchomił co najmniej jedną 

kompletną stację transformatorową z zabudowanymi suchymi 

transformatorami/transformatorem o mocy nie mniejszej niż 630 kVA, 

rozdzielnicami/rozdzielnicę SN i nN, wykonaną z prefabrykowanych elementów 

żelbetowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych brutto. 

− skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osobę, która pełnić będzie funkcję 

kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą 

doświadczenie w zakresie montażu oraz uruchomieniu co najmniej jednej stacji 

transformatorowej.  
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Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie 

przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SWZ. 
 

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 

przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: 

- Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału 

w postępowaniu. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną, warunek, o 

którym mowa w pkt. 8 d) tiret 1 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie mogą wykazać w następujący sposób: 

 jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie („tzw. 

Wykonawca nr 1 wspólnie ubiegający się o zamówienie”) zobowiązany jest 

wykazać iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym 

okresie, jedno zamówienie w ramach którego dostarczył co najmniej jedną 

kompletną stację transformatorową z zabudowanymi suchymi 

transformatorami/transformatorem o mocy nie mniejszej niż 630 kVA, 

rozdzielnicami/rozdzielnicą SN i nN, wykonaną z prefabrykowanych 

elementów żelbetowych; 

 drugi z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie („tzw. 

Wykonawca nr 2 wspólnie ubiegający się o zamówienie”) zobowiązany jest 

wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym 

okresie, jedno zamówienie w ramach którego zamontował i uruchomił co 

najmniej jedną kompletną stację transformatorową z zabudowanymi suchymi 

transformatorami/transformatorem o mocy nie mniejszej niż 630 kVA, 

rozdzielnicami/rozdzielnicą SN i nN, wykonaną z prefabrykowanych 

elementów żelbetowych 

przy czym łączna wartość wykazanych przez Wykonawcę nr 1 i Wykonawcę nr 2 

wspólnie ubiegających się o zamówienie wynosi nie  mniejszej niż 1 500 000,00 złotych 

brutto.  

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, 

jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy , do których realizacji te uprawnienia 

są wymagane (nie dotyczy). 

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 
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polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (nie dotyczy).  

- W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.  

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie dostaw 

zobowiązany jest podać jedynie te dostawy w których wykonaniu Wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, 

w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

 

Udostępnianie zasobów: 

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane (nie dotyczy).  

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 

Pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia;  

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 

którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą (nie dotyczy).  

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
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ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, oraz, 

jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania 

kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

9. Informacje dotyczące sposobu przekazywania zamawiającemu jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych:  

a) Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza 

określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. 

Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Zamawiający udostępni Wykonawcy JEDZ celem wypełnienia.  

b) Oświadczenie, o którym mowa w lit. a), stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

− art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 835); 

− art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 

UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
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dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 

na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

którego wzór stanowi zał. nr 4 a) oraz 4 b) do SWZ.  

c) Wykonawca na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania wypełnia JEDZ w 

części I, część II, część III. 

d) Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu 

wypełnia JEDZ w części IV JEDZ sekcja B i C (wymagane doświadczenie w realizacji usług oraz 

dostaw oraz osób, które Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia). Wykonawca 

w treści JEDZ winien zawrzeć wszystkie informacje, które są niezbędne do tego aby Zamawiający 

mógł ocenić czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, o których mowa w pkt. 8 d) 

tiret 1 i tiret 2 SWZ.  

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w lit. a), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

f) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a), także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 

oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

g) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD 

dostępnego pod link: https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub 

oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.  

h) Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna pod link https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-

zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

i) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi 

bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 

przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 

j) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 7 SWZ, w postaci: 

− informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 

 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego, 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

− oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej. Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym 

zał. nr 5 do SWZ; 

− zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 

opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

− zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 

1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

− odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem; 

− oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w Rozdziale IX pkt. 1 SWZ, w zakresie postaw wykluczenia z postępowania o których mowa w: 

 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 835), 

 art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 

Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 

2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 

Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), 

 art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

 art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, 
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 art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 

Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do 

SWZ. 

k) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca spełnia warunki 

uczestnictwa, o których mowa w pkt. 8 d) SWZ, w postaci: 

− dowodów określających, czy wykazane przez Wykonawcę zamówienia zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, 

a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca 

z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

l) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 

złożenia.  

m) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

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

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

 

10. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ: 

a) Zamawiający informuje, iż komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy Przetargowej pzp24.pl 

dostępnej pod adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net. Szczegółowe informacje w zakresie 

wymagań sprzętowych dla ww. Platformy Przetargowej znajdują się pod link:  

https://mpo-krakow.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html. 

b) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w 

szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia 

zainteresowania, ofert. 

c) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

d) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 

 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy Przetargowej pzp24.pl 

dostępnej pod adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net lub 

 drogą elektroniczną: beata.wolnik@mpo.krakow.pl 

 

11. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

Osobami po stronie Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:  

https://mpo-krakow.logintrade.net/
https://mpo-krakow.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html
https://mpo-krakow.logintrade.net/
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w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Beata Wolnik 

od poniedziałku do piątku 

w godz. od 700 – 1500 

tel. +48 12 64 62 330 

Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności 

nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, 

ofert. 

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

a) Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert tj. od dnia 12.01.2023 r. 

do dnia 10.03.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 

upływa termin składania ofert. 

b) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 

nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

c) Przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

 

13. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są 

wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum 

Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

dostępna jest na stronie www.nccert.pl 

c) Ofertę (wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część) należy przesłać za 

pośrednictwem Platformy Przetargowej znajdującej się pod link:  

https://mpo-krakow.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html 

d) Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. Reprezentacja, o której mowa 

w zdaniu poprzednim musi wynikać z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz pełnomocnictwa załączonego 

do oferty. 

e) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego 

http://www.nccert.pl/
https://mpo-krakow.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html
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podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się 

ten dokument. 

f) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

g) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

dokonuje w przypadku: 

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

h) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 

dokonać również notariusz. 

i) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione 

podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

j) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

dokonuje w przypadku: 

- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

- przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy 

Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia; 

- pełnomocnictwa – mocodawca. 

k) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  
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l) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

m) Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) ”przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 

podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i 

odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. 

Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

a) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:30 do dnia 12.01.2023 roku za  

pośrednictwem Platformy Przetargowej, o której mowa w pkt. 13 c) SWZ. 

b) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

c) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany pod link:  

https://mpo-krakow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 

d) Do oferty należy dołączyć: 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia („JEDZ”), o którym mowa w pkt. 9 SWZ; 

 wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. nr 3 do SWZ; 

 przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt 6 SWZ 

 dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

 zobowiązanie do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotów 

trzecich (jeżeli dotyczy), 

 pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy), 

 oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, 

stosowanie do treści art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – dotyczy okoliczności w których ofertę składa 

kilka podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 

 

15. TERMIN OTWARCIA OFERT: 

a) Otwarcie ofert nastąpi  dnia 12.01.2023 roku o godz. 11:00. 

b) W przypadku awarii systemu (o którym mowa w pkt. 14 lit. a)), która to awaria spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

https://mpo-krakow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
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c) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

d) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

- cenach zawartych w ofertach. 

e) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych 

walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano wartość 

doświadczenia, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

a) Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić całkowity koszt realizacji przedmiotu 

niniejszego zamówienia na warunkach określonych w zał. nr 1 a) – 1 d) do SWZ. 

b) Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty wynikające z treści specyfikacji warunków 

zamówienia (wraz z wszystkimi załącznikami) jak również w nich nie ujęte a bez których nie jest 

możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia na warunkach tam określonych. Wynagrodzenie, 

o którym mowa powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym i będzie płatne na zasadach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.  

c) Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest podać cenę netto w złotych polskich (PLN), 

obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto w złotych polskich (PLN).  

d) W przypadku złożona oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza 

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć.  

e) W przypadku, o której mowa w lit. d) Wykonawca ma obowiązek:  

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

f) Zamawiający poprawia w ofercie:  

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
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g) W przypadku, o którym mowa w lit. f) tiret 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 

h) Podana cena jest obowiązująca w całym okresie obowiązywania. 

i) Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.  

 

17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT; 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryterium: 

Cena  - 100 %  w skali 100 pkt. 

 

𝐶 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏
∗ 100𝑝𝑘𝑡 ∗ 100% 

gdzie: 

C – ilość punktów w kryterium cena oferty brutto 

Cmin  - najniższa cena oferty brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cb   - cena oferty brutto badanej oferty niepodlegających odrzuceniu 

 

Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 

100 pkt. natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów.  

Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

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

 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; 

a) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

ww. kryterium. 

b) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i 

miejsce zawarcia umowy. 

c) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

d) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w lit. c), jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

e) Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał kopii umowy regulującej współpracę 

Wykonawców, o której mowa w art. 59 ustawy Pzp (o ile dotyczy). 

 

19. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; 

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na warunkach określonych w projekcie umowy 

stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.  

20. POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 
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a) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp.  

b) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 

art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

c) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

d) Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera 

Dział IX ustawy Pzp. 

 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK 

WNIESIENIA WADIUM: 

a) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 

 30 000 złotych (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 

b) Wadium należy wnieść się przed upływem terminu składania ofert.  

c) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą.  

d) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  

 pieniądzu;  

 gwarancjach bankowych;  

 gwarancjach ubezpieczeniowych;  

 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 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).  

e) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Pekao SA  58 12406292 1111 0010 8664 9233 

z adnotacją: „wadium do przetargu nr TZ/EG/19/2022”  

f) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

g) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  

h) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności:  

 upływu terminu związania ofertą;  

 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia.  

i) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

zwraca wadium Wykonawcy:  

 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  
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 którego oferta została odrzucona;  

 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza;  

 po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  

j) Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz 

z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 

IX ustawy Pzp.  

k) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę.  

l) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.  

m) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, występuje 

odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

 Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

22. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK JEGO WNIESIENIA: 

1) Zamawiający żąda wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3) Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub 

Zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia.  

4) Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

- pieniądzu;  

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
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- gwarancjach bankowych;  

- gwarancjach ubezpieczeniowych;  

- 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.  

5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego.  

6) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie i na zasadach określonych w treści § 9 ust. 2 i 3 

załącznika nr 2 do SWZ, tj. Projekcie umowy.  

 

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 

OBCYCH: 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

24. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ICH ZWROT: 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

25. RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., 

ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl. 

b) Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Miejskim 

Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: 

iod@mpo.krakow.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem kontenerowej 

prefabrykowanej stacji transformatorowej SN wraz z wyposażeniem przewidzianej dla zasilania 

„Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie”(sygn. sprawy: TZ/EG/19/2022), 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawa Pzp; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp;  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

mailto:mpo@mpo.krakow.pl
mailto:iod@mpo.krakow.pl
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h) posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
*  Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

7) WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

a) Opis przedmiotu zamówienia (informacje ogólne)  zał. nr 1 a); 

b) Projekt Architektoniczno- Budowlanym – Budowa stacji transformatorowej  zał. nr 1 b); 

c) Projektem technicznym kontenerowej stacji transformatorowej SN przewidzianej do zasilania Centrum 

Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie. zał. nr 1 c); 

d) Warunki przyłączenia do sieci energetycznej zał. nr 1 d); 

e) Projekt umowy zał. nr 2; 

f) Formularz oferty zał. nr 3; 

g) Oświadczenia uwzględniające regulacje tzw. „ustawy i rozporządzenia sankcyjnego” zał. nr 4 a) i 4 b); 

h) Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej  zał. nr 5; 

i) Oświadczenie o aktualności informacji zał. nr 6.  

 

 

 

 

Kraków, dnia 27. 12. 2022 r.      …………..…………….……….…………..……………. 
(podpis kierownika Zamawiającego 

                    lub osoby upoważnionej) 
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zał. nr 1 a) do SWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje: 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  Dostawa i montaż kontenerowej prefabrykowanej stacji transformatorowej SN 

wraz z wyposażeniem przewidzianej dla zasilania „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” i 

obejmuje: 

 dostawę obudowy stacji transformatorowej wykonanej jako: wielosegmentowa złożona z 

prefabrykowanych elementów żelbetowych, fundamentów (dla okablowania całej stacji), 

głównych brył z zabudowanymi urządzeniami; w tym rozdzielnicami SN i nN, 

transformatorami SN/nN, urządzeniami automatyki i zabezpieczeń, szafą akumulatorów, 

instalacją oświetleniową i uziemiającą oraz dachu, 

 dostawę wraz z montażem dwóch transformatorów suchych  630kVA każdy, 

 układów pomiarowo-rozliczeniowych w stacji, 

 montaż stacji transformatorowej wraz podpięciem kabli średniego napięcia i 

uruchomieniem stacji, 

 uruchomienie wszystkich systemów transmisji i wizualizacji systemu SCADA u  operatora 

ArcelorMittal Poland SA  w Stacji GST3 z godnie z wydanymi warunkami przyłączenia , 

 Dokumentację Techniczno-  Ruchową wraz z instrukcją eksploatacji. 

 

Stacja transformatorowa stanowiąca przedmiot zamówienia zlokalizowana jest na działce 1/169 obr. 20 j. 

ewid. Kraków – Nowa Huta stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o.  

 

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

Stację transformatorową stanowiącą Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem 

Architektoniczno- Budowlanym – Budowa stacji transformatorowej (Załącznik nr 1 b) do SWZ) i Projektem 

technicznym kontenerowej stacji transformatorowej SN przewidzianej do zasilania Centrum Recyklingu 

Odpadów Komunalnych w Krakowie stanowiącym Załącznik  nr 1 c) do SWZ) i Warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej ArcelorMittal Poland” SA Oddział w Krakowie z dnia 26.04.2021 roku (transformatorowej 

(Załącznik nr 1 d) do SWZ). 

 

Obudowa stacji (ze względu na skalę zabudowy urządzeń) winna być wykonana jako wielosegmentowa, 

zmontowana z prefabrykowanych elementów żelbetowych na fundamentach stanowiących kablownię dla 

całej stacji. 

Fundamenty, oraz ściany wraz z płytą posadzkową winny być wykonane jako monolityczne (prefabrykowane 

w jednym procesie technologicznym). 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa stacji, możliwie długiego okresu eksploatacji, jak 

również szczelności poszczególnych elementów składowych, nie dopuszcza się rozwiązań bazujących na 

wykonaniu stacji w postaci płaskich płyt łączonych w większe elementy. 
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Wszystkie prefabrykaty betonowe powinny być wykonane z betonu zbrojonego co najmniej klasy C30/37. 

Zbrojenia poszczególnych prefabrykatów żelbetowych winny stanowić jednolitą, spójną całość (w przypadku 

fundamentów oraz brył głównych - wspólne dla ścian bocznych oraz podłogi) 

 

Wymiary obudowy stacji transformatorowej  obrysie zewnętrznym nie mogą większe niż; długość 12,82 m i 

szerokość 3,6 m (zgodnie z zatwierdzonym Projektem Architektoniczno-Budowlanym).  

 

Fundamenty: 

Fundamenty stacji powinny być zabezpieczone od zewnątrz powłoką hydroizolacyjną i wyposażone w szczelne 

przepusty kablowe w ilości umożliwiającej podłączenie wszystkich kabli. Należy zastosować rozwiązania 

systemowe, montowane na etapie prefabrykacji fundamentu. Wewnętrzna wysokość fundamentów, 

będących jednocześnie kablownią, powinna zapewniać zachowanie promieni gięcia, jak również ułożenie 

zapasów kabli podłączonych do stacji. 

 

Ściany  

Ściany stacji wykonane z betonu zbrojonego winny gwarantować wymaganą przepisami prawa klasę 

odporności ogniowej (na poziomie REI 120) bez konieczności stosowania dodatkowych elementów (np. płyt) 

oraz zapewniać maksymalnie wysoki stopień bezpieczeństwa na zewnątrz w razie potencjalnej awarii 

urządzeń.  

Wykończenie ścian:  wewnętrznych - farba emulsyjna w kolorze białym, zewnętrznych - tynk w kolorze 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

Pomieszczenia stacji winny być wyposażone w odpowiednią właściwą energooszczędną instalację 

oświetleniową. 

 

Drzwi stacji oraz żaluzje wentylacyjne winny być wykonane z aluminium malowanego proszkowo 

zabezpieczonego antykorozyjnie. Wielkość drzwi należy dopasować do wielkości wstawianych urządzeń (np. 

montaż lub ewentualna wymiana rozdzielnic SN, nN  lub transformatora).  

 

W podłogach poszczególnych przedziałów stacji muszą być zabudowane włazy umożliwiające łatwy dostęp do 

kablowni. Pokrywy włazów powinny być wykonane z jednolitej blachy żeberkowej. 

 

Dach stacji powinien być wykonany z betonu zbrojonego, przygotowany do podłączenia ze zbrojeniem bryły 

głównej stacji, tworząc jednolitą klatkę zbrojeniową. Od zewnątrz należy je zabezpieczyć farbą odporną na 

działanie promieniowania UV oraz czynników atmosferycznych.  

 

Stacja winna  być wyposażona w dwie komory transformatorów przystosowane do montażu transformatorów 

suchych o mocy do 630 kVA każdy, wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 548/2014 z dnia 

21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu 

do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy.  

 

Stacja winna umożliwiać montaż i demontaż transformatorów przez drzwi komory transformatora. 
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Komory transformatorowe winny być wyposażone w wentylatory zapewniające odpowiednią wymianę 

powietrza. Dodatkowo  pomieszczenia obsługi rozdzielnic i automatyki winne być wyposażone w instalację 

klimatyzacji.  

 

Budynek stacji winien być wyposażony w kompletną instalację uziemiającą zgodnie z projektem technicznym 

stacji.  

 

Rozdzielnica nN winna być wykonana w konstrukcji szkieletowej, modułowej w obudowie z blachy wykonanej 

ze stali ocynkowanej łączonej ze sobą poprzez nitowanie w sposób zapewniający pewność połączeń oraz 

ekwipotencjalizm obudowy.  

 

Rozdzielnica SN winna być wykonana w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej 

ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Obudowa urządzeń średniego napięcia 

powinna posiadać stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi nie mniej niż IK10. 

Wszystkie urządzenia dostarczane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, wcześniej nie 

używane i posiadać niezbędne atesty, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności CE i inne niezbędne 

dokumenty dopuszczające do użytkowania.  Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy stosować materiały 

wysokiej jakości, która powinna być udokumentowana właściwymi świadectwami jakości, przydatności czy 

odpowiednimi dopuszczeniami. Wszystkie materiały zastosowane do prac winny posiadać wymagane w Polsce  

aprobaty techniczne. 

 

Oferowana stacja wraz z wyposażeniem winna  spełniać wymagania n/w norm: 

- PN-EN 62271-1 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: 

Postanowienia wspólne"; 

- PN-EN 62271-202 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 202: Stacje 

transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie”; 

- PN-EN 62271-1 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia 

wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego; 

- PN-EN 62271-100 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 100: 

Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego; 

- PN-EN 62271-102 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 102: 

Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego; 

- PN-EN 62271-103 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 103: 

Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie 

- PN-EN 62271-200 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 200: 

Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 

kV do 52 kV włącznie; 

- PN-EN 61439-1:2011 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1 Postanowienia 

ogólne”; 

- PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzględnieniem późniejszych zmian. 
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Przygotowanie terenu pod montaż przedmiotowej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z płytą 

fundamentową i instalacją uziemiającą (rys. nr 11a w Projekcie Technicznym stanowiącym (Załącznik nr 1 b) do 

SWZ)  nie wchodzi w zakres niniejszego przedmiotu zamówienia.  

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do 31 maja 2023 roku. 

 

Dojazd do miejsca zabudowy kontenerowej stacji transformatorowej odbywał się będzie drogami 

wewnętrznymi  Huty ArcelorMittal S.A. na podstawie wydanych przepustek czasowych. Wjazd na teren Huty 

będzie się odbywał bramą nr 6 specjalnie w tym celu uruchomioną; w dniach od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 600 do 1800. Wjazd na teren budowy w innych dniach tygodnia lub godzinach  możliwy będzie  po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody od Zamawiającego.  
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zał. nr 2 do SWZ 

(Projekt umowy) 

 

UMOWA NR …/…./2023 

umowa o zamówienie publiczne na dostawę 

 

zawarta w dniu .............................. , w Krakowie, zwana w dalszej treści „Umową”, pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, wpisanym 

do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000189262, o kapitale 

zakładowym w wysokości 100 000 000,00 zł, NIP 675 000 65 47, Regon 350641392, BDO 000005644, zwanym 

dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………................................................................................... 

 a  

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

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

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……., prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , kapitał 

zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy 

spółki akcyjnej), posiadającym REGON: ................ i NIP: .............., BDO ……….., reprezentowanym przez: 

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

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

 

(w przypadku osoby fizycznej) 

działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej zamieszkałym ……..……..…………………..……………………. legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer) ......................................................., posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ........................................................................................................................................................................... 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………..…… zamieszkałym  

……………………………………………………….,  legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) 

………..................................................................................................................... wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

2. ………………………….……. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………..………………………… 

zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer) .............................. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającym REGON ……………………… i NIP………………………, BDO …………  

 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 
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(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1. ..................................................................................................................................................................... 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….., 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w .............................., Wydział ............................. Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki 

akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., BDO ………………….., reprezentowanym przez: 

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

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

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. .………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  

………….………..………………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanymi 

przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………………....: 

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….………  

(Lider Konsorcjum), 

 reprezentowanego przez: 

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

  zwanych dalej „Stronami”. 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej w dalszej treści „ustawą Pzp” o wartości 

przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą i montażem kontenerowej prefabrykowanej stacji 

transformatorowej SN wraz z wyposażeniem przewidzianej dla zasilania „Centrum Recyklingu 

Odpadów Komunalnych w Krakowie, zwanej w dalszej treści „przedmiotem Umowy”.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawierają zał. nr 1 a) – 1 d) do specyfikacji warunków 

zamówienia (zwanej w dalszej treści „SWZ”), które to załączniki stanowią zał. nr 1 a) – 1 d) do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej 

staranności, wymaganej od podmiotów zawodowo realizujących dostawy oraz usługi objęte 

przedmiotem Umowy. 

4. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy. 

5. Przy wykonywaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały dopuszczone 

do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w pierwszym gatunku, spełniające wszystkie wymagania 

obowiązujących przepisów prawa oraz te wymagania, które zostały określone w załącznikach, o których 

mowa w ust. 2. 
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6. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone i zamontowane w ramach Umowy materiały, 

urządzenia i wyposażenie: 

1) są fabrycznie nowe i nie są prototypami, 

2) są wolne od wad fizycznych oraz prawnych, nie będą mieć do nich praw osoby trzecie i nie będą 

przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 

7. Konieczność zrealizowania przez Wykonawcę prac czasowo zakłócających bieżące funkcjonowanie 

obiektów i infrastruktury Zamawiającego i AreclorMittal Poland S.A. może zostać dopuszczona przez 

Zamawiającego pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia terminu i czasu zakłócenia oraz uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego lub odpowiednio zgody AreclorMittal Poland S.A.  

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

2) trzymania ładu i porządku na terenie prac, sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną 

pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu prac przed 

dostępem osób trzecich, 

3) przekazania Zamawiającemu: 

a) dla wszystkich dostarczonych i wmontowanych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia - 

certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, dokumentów gwarancyjnych, instrukcji obsługi, 

dokumentacji techniczno – ruchowej, itp., 

b) protokołów pomiarów, sprawdzeń i prób potwierdzających iż zostały one zakończone z 

wynikiem pozytywnym, 

4) po zakończeniu prac do doprowadzenia do należytego stanu terenu na którym realizował 

przedmiotowe prace. 

 

§ 3 

Termin realizacji przedmiotu Umowy  

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiotu Umowy w terminie nie później niż do dnia 

………………………. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie później niż 7 dni od daty podpisania Umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy.   

3. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązany jest uzyskać akceptację 

harmonogramu, o którym mowa w ust. 2, dokonaną przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa 

w § 7 ust. 3 Umowy.  

4. Za zakończenie terminu realizacji przedmiotu Umowy Strony rozumieją wykonanie pełnego zakresu 

określonego niniejszą Umową, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony (bez zastrzeżeń) 

protokołu odbioru końcowego i rozpocznie bieg terminu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, o 

której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

 

§ 4 

Odbiór robót 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór końcowy, 



Dostawa wraz z montażem kontenerowej prefabrykowanej stacji transformatorowej SN wraz z wyposażeniem  

przewidzianej dla zasilania „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

sygn. sprawy: TZ/EG/19/2022 

28 
 

2) odbiór gwarancyjny. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów dostaw i usług stanowiących przedmiot Umowy z 

uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy, 

b) odbioru końcowego dokonuje się na podstawie przedłożonego przez upoważnionego 

pracownika Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy, oświadczenia o zakończeniu 

realizacji przedmiotu Umowy (oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami 

ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy), 

potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną), 

c) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia 

wykonania przedmiotu Umowy, 

d) minimum 5 dni roboczych przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien 

dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 2 pkt. 

3 Umowy w formie papierowej i elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest także do 

dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego, oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających iż zostały one zakończone z 

wynikiem pozytywnym, 

e) komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego. Odbiór 

końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego zakresu objętego przedmiotem 

Umowy, 

2) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie jakości wykonanych prac 

związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, 

b) przeprowadzenie odbiorów gwarancyjnych jest każdorazowo potwierdzone protokołem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w 

rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 

przedmiotu Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 

ze zm.) oraz pokrywania wszelkich kosztów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przestawi dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów do 

instalacji przetwarzania odpadów lub podmiotu posiadającego stosowane uprawnienia do obioru tych 

odpadów. Koszt wykonania tych obowiązków Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty, o 

której mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 

 

§ 5 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca oświadcza, iż udziela na przedmiotu Umowy tj. wszelkie dostarczone maszyny, urządzenia, 

materiały oraz wykonane prace montażowo – instalacyjne gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od 

daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie całego 

zakresu objętego przedmiotem Umowy. 
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2. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych jeśli wady te 

ujawnią się w okresie udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, 

w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe 

oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem 

przedmiotu Umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielona przez Wykonawcę 

gwarancja jakości obejmuje także odpowiedzialność za przedmiotu Umowy zrealizowany przez 

podwykonawców.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne tych przedmiotów. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości. 

5. Gwarancja jakości nie obejmuje usterek i wad mechanicznych i eksploatacyjnych powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. 

6. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do: 

1) przystąpienia do usuwania wady (w tym także do wymiany elementu na wolny od wad) w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. Przez przystąpienie do usuwania wady w tym także do wymiany 

elementu na wolny od wad Zamawiający rozumie stawienie się, w miejscu w którym 

zlokalizowana jest przedmiotowa stacja transformatorowa wykwalifikowanego pracownika 

Wykonawcy celem zdiagnozowania zgłoszonej wady, 

2) usunięcia wady (w tym także do wymiany elementu na wolny od wad) w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Przez usunięcie wady w tym także wymianę elementu na wolny od wad 

Zamawiający rozumie usunięcie zgłoszonej nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony (bez zastrzeżeń) protokołu 

usunięcia wady, 

3) wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad - w przypadku gdy dana wada była już 

dwukrotnie usuwana, 

4) zapłaty kary umownej z tytułu nieterminowego przystąpienia oraz usunięcia wady (w tym także do 

wymiany elementy na wolny od wad), o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 5 i 6. 

7. Jeśli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotu Umowy na wolny od wad (lub usunięcia wad w 

drodze naprawy) nie dopełni powyższego obowiązku w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy 

zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu z tytułu Umowy, a w szczególności roszczenia z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

8. Zgłaszanie wszelkich awarii, niesprawności lub wad przedmiotu Umowy odbywa się telefonicznie, a 

następnie zostaje potwierdzone za pośrednictwem fax lub e-mail na wskazane poniżej numery telefonów 

i adresy e-mail. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcy o awarii, niesprawności lub wadzie 

nawet jeżeli trzykrotna próba nawiązania kontaktu telefoniczny nie powiodła się, a Zamawiający wyśle 

powiadomienie faksem lub za pośrednictwem e-mail. 

9. Zgłaszanie wszelkich awarii, niesprawności lub wad przedmiotu Umowy odbywać się będą na poniższe 

dane teleadresowe Wykonawcy: 

tel.……………………………, fax. ………………., e-mail .………………………….. 
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10. Wszelka korespondencja dotycząca usuwania wszelkich awarii, niesprawności lub wad przedmiotu 

kierowana będzie poniższy dane teleadresowe Zamawiającego: 

tel.……………………………, fax. ………………., e-mail .………………………….. 

11. Wszelka komunikacja dotycząca zgłaszanych i usuwanych awarii, niesprawności lub wad prowadzona 

będzie pomiędzy Stronami w języku polskim. 

12. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 9 i 10 Strony zobowiązane są informować 

niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia takiej zmian, pod rygorem uznania wysłania 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

13. Wykonawca w cenie oferty, o której mowa w § 8 ust. 1, uwzględnił koszt przeprowadzenia w okresie 

udzielonej gwarancji jakości wszystkich wymaganych serwisów i przeglądów wraz z wymianą niezbędnych 

części i materiałów. Wymiana niezbędnych części, o których mowa powyżej, dotyczy wymiany niezbędnych 

części i materiałów koniecznych do wykonania napraw gwarancyjnych, a pozostałe części i materiały np. 

zużywające się czy eksploatacyjne zakupywane i wymieniane będą na koszt Zamawiającego będącego 

użytkownikiem stacji. 

14. Bieżące czynności obsługowe przedmiotu Umowy wyszczególnione w instrukcjach obsługi, w tym ich 

dozór, czyszczenie lub wymiana materiałów eksploatacyjnych, należą do zadań i obowiązków pracowników 

utrzymania ruchu Zamawiającego. 

 

§ 6 

Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca lub podwykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy zobowiązany jest: 

1) zatrudniać na podstawie stosunku pracy pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących 

prace instalacyjno - montażowe wchodzące w zakres przedmiotu Umowy; 

2) przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy bądź podwykonawcy o zatrudnieniu, osób 

wskazanych w pkt. 1, na podstawie stosunku pracy na cały okres, w którym pracownicy ci będą 

uczestniczyli w realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca bądź podwykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu ww. oświadczenie w terminie 3 dni od zawarcia Umowy; 

3) przedłożyć na każdy wniosek Zamawiającemu, w terminie nie później niż 5 dni od dnia złożenia 

przez niego takiego wniosku:  

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę dla zatrudnionego pracownika;  

b) oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu go na podstawie stosunku pracy;  

4) w terminie 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego takiego wniosku, do przedkładania, w 

formie przez Zamawiającego określonej, wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.  

5) Zamawiający ma także prawo zażądać od Wykonawcy przedłożenia zaświadczeń potwierdzających 

zatrudnienie osób na podstawie stosunku pracy, wraz z dowodami potwierdzającymi 

odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy.  

2. Wykonawca w treści oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – 5 zobowiązany jest zawrzeć informacje, 

w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika.  

3. Zamawiający żąda aby osoba zatrudniona przez Wykonawcę do pracy przy realizacji przedmiotu Umowy, 

otrzymywała wynagrodzenie za pracę nie niższe niż wynagrodzenie minimalne albo minimalną stawkę 

godzinową, o których mowa w ustawie z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.) – stosownie do posiadanego etatu.  
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§ 7 

Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Pani/Pan 

……………………. tel. ………………………, e-mail: …………………………………………………….…. 

2. Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie Pani/Pan 

……………………. tel. ………………………, e-mail: ………………………………………………….……. 

3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do wszelkich kontaktów z Wykonawcami jest Pani/Pan 

……………………. tel. ………………………, e-mail: ………………………………………………….……. 

4. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy jest Pani/Pan ……………………. tel. ………………………, e-mail: ……………………………………...  

5. Wykonawca oświadcza, iż wskazana poniżej osoba, wykazana przez Wykonawcę na potwierdzenie 

spełniania warunku uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 8 d) tiret 2 SWZ będzie uczestniczyć w realizacji 

przedmiotu Umowy.  

Funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

(bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych oraz posiadającego doświadczenie, o którym mowa w pkt. 8 d) tiret 2 SWZ pełnić 

będzie Pani/Pan …………………………. tel. ……………………..…, e-mail: ………………… 

 

§ 8 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu Umowy otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej kwocie: 

NETTO: ............................ zł (słownie złotych: ..........................................................) 

VAT: ............................ % tj. ............................... złotych 

BRUTTO:  ............................ zł (słownie złotych: ..........................................................)  

2. Podstawą do wystawienia faktury z tytułu wykonania przedmiotu Umowy będzie podpisany przez Strony 

(bez zastrzeżeń) protokoły odbioru końcowego.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w treści faktur VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury.  

Zamawiający dopuszcza wystawienie alternatywnie: 

a) faktury w formie elektronicznej i przesyłanie ich Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: 

faktury@mpo.krakow.pl. W przypadku nie przesłania faktury na ww. adres poczty elektronicznej 

Zamawiający nie uzna faktury elektronicznej za prawidłowo doręczoną; 

b) ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) przeznaczonej do obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych. 

4. Stawka podatku od towarów i usług VAT, zostanie naliczona i zapłacona w kwotach należnych według 

przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada status 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 poz. 424) oraz Załącznika I 

do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

mailto:faktury@mpo.krakow.pl
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pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 r. Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). 

NIP Zamawiającego: …………………………….. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada /nie 

posiada* (niepotrzebne skreślić) status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 poz. 

424) oraz Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 r. Traktatu (Dz. 

Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). 

NIP Wykonawcy: …………………………….. 

7. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy wskazana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny oferty, o której 

mowa w § 8 ust. 1 Umowy na kwotę: ………………………. złotych brutto (słownie złotych:…………………… 

……………………………………………………………) w formie …………….……………………... Kopia dowodu wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi zał. nr 3 do Umowy.  

2. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu 

odpowiednio protokołu odbioru końcowego (bez zastrzeżeń) potwierdzającego wykonanie przez 

Wykonawcę całego zakresu objętego przedmiotem Umowy. 

3. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę 

wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty 

upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 4 Umowy. 

 

§ 10 

Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę 

1. Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie Umowę w ramach Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni 

za jej wykonanie. Dla potrzeb Umowy przez Wykonawcę rozumie się również Partnerów wchodzących w 

skład konsorcjum, wszystkich razem i każdego z osobna, o ile z postanowień niniejszego paragrafu nie 

wynika inaczej. 

2. Płatność dokonana na rzecz lidera konsorcjum zwalnia Zamawiającego z długu względem Wykonawców 

(Partnerów). 

 

§ 11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy siłami własnymi za wyjątkiem części dostaw i 

usług, które zostaną powierzone następującym Podwykonawcom:  

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

(należy wskazać zakres rzeczowy dostaw i usług wymieniony w formularzy oferty Wykonawcy oraz nazwę (firmę) 

Podwykonawcy, dane kontaktowe, osoby do kontaktu) 
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2. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zobowiązuje się informować Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, w tym także nowych podwykonawcach, którym 

zamierza w późniejszym okresie powierzyć realizację części przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca lub Podwykonawca, który zawarł umowę o podwykonawstwo na realizację dostaw lub usług 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tych umów w 

terminie nie później niż 7 dni od daty ich zawarcia. W treści umowy o podwykonawstwo Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć wszystkie informacje pozwalające Zamawiającemu na dokonanie płatności 

wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 3 Umowy.  

4. Zamawiający stosownie do treści art. 121 ustawy Pzp nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych zadań. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność: 

1) na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, za części przedmiotu Umowy, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców, a także za zaniechanie ich wykonania oraz wynikające z nich skutki, 

2) za skoordynowanie realizowanych przez wszystkich Podwykonawców dostaw i usług zgodnie z 

wymaganiami Umowy w terminach określonych w Harmonogramie, 

3) za dostarczenie przez Podwykonawców dla Zamawiającego dokumentów, o których mowa § 2 pkt. 3 

Umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich Podwykonawców, tak 

jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 

7. Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w terminie 3 dni 

od dnia wystąpienia ww. zmiany lub rezygnacji. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja, o której mowa w ust. 7 dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ww. ustawy, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Usługi powierzone Podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez Podwykonawcę 

osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Zmiany treści Umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 

3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu Umowy zawartego w SWZ. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści Umowy w zakresie zmiany terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 

1) w przypadku gdy wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu 

Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,  

2) zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie 

przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Do niesprzyjających 
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warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie przedmiotu Umowy 

w określonym terminie zalicza się w szczególności: długotrwałe lub intensywne opady 

atmosferyczne, klęski żywiołowe, niskie temperatury (w stosunku do normalnie występujących w 

danym okresie czasu na terenie budowy). W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy o czas w którym Wykonawca, w związku z zaistnieniem 

ww. przyczyn, nie mógł realizować przedmiotu Umowy, 

3) gdy powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy. 

5. W przypadku, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 – 3 Strony mogą przesunąć termin zakończenia realizacji 

przedmiotu Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie dostaw lub usług stanowiących Przedmiot umowy.  

 

§ 13 

Cesja Umowy 

Wykonawca może dokonać cesji wynagrodzenia za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności cesji.  

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 0,1 % ceny oferty, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki w realizacji 

przedmiotu Umowy względem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1;  

2) 0,01 % ceny oferty, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek zaniechania przez 

Wykonawcę wykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 7; 

3) 0,01 % ceny oferty, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy dzień pracy pracownika, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 Umowy, dla którego Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę o których 

mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2-5;  

4) 0,01 % ceny oferty, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek zaniechania przez 

Wykonawcę obowiązku przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy, o której mowa w § 11 ust. 2 

Umowy; 

5) 0,3 % ceny oferty, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu 

do usuwania wady w tym także wymiany elementu na wolny od wad, o którym mowa w § 5 ust. 6 

pkt. 1 Umowy, 

6) 0,05 % ceny oferty, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

wady w tym także wymiany elementu na wolny od wad, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt. 2 Umowy; 

7) 0,02 % ceny oferty, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia w terminowej 

zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

określonych w Kodeksie Cywilnym w sytuacji, gdy poniesiona przez Stronę szkoda przewyższy wysokość kar 

umownych.  

3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – 7, nie może przekroczyć 30 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 
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dodatkowego odstąpić od Umowy w terminie natychmiastowym gdy suma kar umownych naliczonych 

Wykonawcy osiągnie wysokość wskazaną w zdaniu poprzednim.  

4. Wykonawca dokona zapłaty kar umownych w terminie i na rachunek określony w wystawionej przez 

Zamawiającego nocie obciążeniowej. Termin zapłaty kar umownych, wskazany w nocie obciążeniowej, 

będzie liczony od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową. Doręczenie 

może odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (skan podpisanego wezwania do zapłaty oraz noty). 

 

§ 15 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy, z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca: 

1) w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania u dzielnie zamówienia na 

podstawie art. 108 ustawy Pzp; 

2) staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub 

syndyka masy upadłości, układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z 

likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli 

prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według 

obowiązującego prawa) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub 

wydarzeń 

3) zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie lub wręczy jakiejkolwiek osobie korzyść 

materialną, prowizję lub przedmiot wartościowy w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do 

działania lub wstrzymania się od działania związanego z Umową, 

4) opóźni się z wykonaniem przedmiotu Umowy w stosunku do terminów umownych o więcej niż 30 

dni kalendarzowych. 

2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 1 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 20% ceny oferty, o której mowa w § 8 ust. 1 

Umowy tytułem kary umownej. Zapłata kary umownej, o której mowa wyżej winna nastąpić w terminie 30 

dni od daty przesłania Wykonawcy zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w 

Kodeksie Cywilnym w sytuacji, gdy poniesiona przez Stronę szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej w 

ust. 2 kary umownej.  

§ 16 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

poniższych okoliczności: 

1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu;  

2) Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu Umowy a zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy 

przekracza 30 dni licząc upływu od terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

3) Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy a w szczególności bez upoważnienia 

ze strony Zamawiającego wstrzymuje realizację przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 14 dni.  
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2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 

realizacji przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu prac zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy a następnie do opuszczenia terenu. 

3. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujące 

się na terenie prac materiały, urządzenia i wyposażenie zostaną przekazane protokolarnie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której postępowanie (działanie, zaniechanie) 

stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy przez druga Stronę.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez 

Wykonawcę części przedmiotu Umowy. Oceny stopnia zaawansowania prac dokona komisja odbioru 

składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbioru określi wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu Umowy na podstawie 

dokonanej inwentaryzacji.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 8 ust. 1 Umowy brutto, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Do Umowy stosuje się Prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) 

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710). 

3. Specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część Umowy.  

4. Każdy spór, którego nie załatwiono pomiędzy Stronami polubownie, będzie ostatecznie rozstrzygnięty 

w drodze postępowania sądowego prowadzonego przez sąd powszechny właściwy miejscowo i 

rzeczowo dla siedziby Zamawiającego według Prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

5. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia (informacje ogólne)     zał. nr 1 a); 

2) Projekt Architektoniczno- Budowlanym – Budowa stacji transformatorowej    zał. nr 1 b); 

3) Projektem technicznym kontenerowej stacji transformatorowej SN przewidzianej do zasilania Centrum Recyklingu 

Odpadów Komunalnych w Krakowie.       zał. nr 1 c); 

4) Warunki przyłączenia do sieci energetycznej      zał. nr 1 d); 

5) Oferta przetargowa Wykonawcy       zał. nr 2; 

6) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy      zał. nr 3; 

7) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy    zał. nr 4.  
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Zał. nr 4 do Umowy  

 

 § 1 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną 

 lub jednoosobowym przedsiębiorcą prowadzącym działalność  

także w formie spółki cywilnej 

 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. z 

siedzibą ul. Nowohucka 1; 31-580 Kraków. 

2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest 

Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@mpo.krakow.pl. 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego: 

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy; 

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie rozliczania zawartych 

umów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także archiwizacji dokumentacji podatkowej; 

c) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów związanych z ewentualną koniecznością dochodzenia roszczeń z tytułu zawarcia 

niniejszej umowy; 

d) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody. 

4. W ramach prowadzonej działalności związanej z realizacją zawieranych umów Zamawiający może przekazywać 

dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom 

prawnym, firmom windykacyjnym i zarządzającym wierzytelnościami, podwykonawcom świadczonych 

usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim; 

b) spółce z grupy kapitałowej – MPGO Sp z o.o. jedynie dla administracyjnych celów wewnętrznych; 

c) operatorom pocztowym, bankom i instytucjom finansowym w ramach realizacji płatności 

bezgotówkowych; 

d) organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, poza prowadzonymi 

skonkretyzowanymi postępowaniami. 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres 

związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami 

prawa w odniesieniu do archiwizacji dokumentacji. 

6. Wykonawca, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016), zwanym dalej RODO, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy sprzedaży i jest konieczne 

do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku zgody jest dobrowolne i wpływa na efektywność i 

prawidłowość jej wykonywania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej 

wykonanie.   

§ 2. 

Informacje o przetwarzaniu danych w przypadku przekazywania danych osobowych reprezentantów, 

przedstawicieli, pracowników lub podwykonawców Wykonawcy 

mailto:iod@mpo.krakow.pl
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1. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił lub wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 

Umowy i które przekazał Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, iż wypełnił lub wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

niniejszej umowy i które przekazało Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, spoczywające na 

Zamawiającym, wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały lub zostaną przez niego udostępnione 

Zamawiającemu, w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania ich treści przez 

Wykonawcę osobom, których dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione Zamawiającemu w związku z 

realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO: 

a) Administratorem danych osobowych reprezentantów, przedstawicieli, pracowników, współpracowników, 

podwykonawców Wykonawcy oraz ich pracowników i współpracowników jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą ul. Nowohucka 1; 31-580 Kraków. 

b) Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest 

Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@mpo.krakow.pl. 

c) Udostępnione Zamawiającemu dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym związanych z 

wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane - Wykonawcy, a 

także prawnie uzasadniony interes Zamawiającego, któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym 

interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami. 

W pozostałym zakresie podstawa prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

d) Zamawiający przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko 

służbowe oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Wykonawcę, który jest źródłem danych 

osobowych, jak również kategorie danych wskazane w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 

e) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych, w tym dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego, jak również 

innym spółce z grupy kapitałowej – MPGO Sp. z o.o. jedynie dla administracyjnych celów wewnętrznych. 

f) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów odnoszących 

się do realizacji zawartej umowy, stanowiących podstawę tego przetwarzania, dla celów archiwizacyjnych, 

jak również związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń. 

g) Każda z osób, której dane zostały przekazane, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ma prawo dostępu do treści podanych 

przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli Wykonawcy, jego pracowników oraz pracowników 

jego podwykonawców stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej 

realizacji, natomiast w przypadku danych pracowników i współpracowników Wykonawcy dla celów kontaktowych 

jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowość jej wykonywania. Brak podania danych osobowych 

uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie lub też prawidłową jej realizację.  
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 zał. nr 3 do SWZ 

Oferta 

na 

Dostawę wraz z montażem kontenerowej prefabrykowanej stacji 

transformatorowej SN wraz z wyposażeniem 

przewidzianej dla zasilania „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w 

Krakowie” 

 

……………………............................................................................................................................................................ 
(Nazwa Wykonawcy i adres) 

 

................................................................................................................................................................................... 
 (kod, miejscowość, województwo, powiat) 

 

.................................................................................................................................................................................. 
(ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

.................................................................................................................................................................................. 
(telefon, fax, e-mail) 

 

REGON: ................................................. 

NIP: .................................................     ………….…...........................................    
             (Miejscowość, data) 

Dla: Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania  

Spółka z o.o., Kraków ul. Nowohucka 1  

 

Po zapoznaniu się ze specyfikacją warunków zamówienia my niżej podpisani podejmujemy się niniejszym 

realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w 

materiałach przetargowych oraz projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ za kwotę: 

BRUTTO:  …………........…… zł (słownie złotych: .............................................................................. ) 

VAT: ……… % tj. …………………………. zł. 

NETTO:  ……………………  zł  (słownie złotych: ............................................................................... ) 

1. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą na okres wskazany w SWZ. 

 

2. Termin realizacji zamówienia:    

31.05.2023 r. 

 

3. Oświadczamy, iż w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia oferujemy poniższą stację 

transformatorową: 

producent / typ /model stacji transformatorowej:   ……………………………………………….. 

producent / typ /model obudowy stacji transformatorowej:  ……………………………………………….. 

producent / typ / model transformatorów suchych 630kVA,  ……………………………………………….. 

producent / typ / model rozdzielnic średniego i niskiego napięcia ……………………………………………….. 
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4. Oświadczamy, iż udzielamy na przedmiot zamówienia (wszelkie dostarczone maszyny, urządzenia, 

materiały oraz wykonane prace montażowo – instalacyjne) gwarancji jakości na okres 36 miesięcy (licząc 

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego). 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami z 

ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 

informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania ceny oferty. 

 

6. Oświadczamy, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. 

 

7. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ. Zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w ww. projekcie, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

8. Jestem / nie jestem* wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia. 
(Stosowanie do art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy. Powyższe dotyczy także podmiotów prowadzących działalność w formie spółki cywilnej). 

 

9. Wykonawca jest / nie jest* : 

a) mikroprzedsiębiorcą * 

b) małym * 

c) średnim * 

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 162 ze zm.) 

 

10. Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy samodzielnie/przy udziale 

podwykonawców*.  

Realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w następujących częściach (zakresie) zamierzamy 

powierzyć następującym podwykonawcom (imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są 

już znani): 

a) ……………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………… 

 

11. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1233) i nie mogą być udostępniane: ……………………………………………………………………………………… 

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

 

12. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził* do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 
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(Stosowanie do treści art. 225 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w przypadku gdy 

wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania: 

 nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

 wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;   

 stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

……..…………………………………..………………..…………………………………..……………………………………………………………….. 

…………..…………………………………………….….…………………………………………….…………………………………………………….. 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

14. W przypadku wygrania przetargu osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia jest: 

………………………………………… 

 

15. Wadium w wysokości …………… zł wniesiono w formie: ..………………………………………. 

 

16. Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest pan/pani:……………………….………………. 

 

17. Oferta składa się z ......... stron kolejno ponumerowanych. 

Załączniki: 

1. ....................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. ....................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 
* -  niepotrzebne skreślić 

** -   Jeżeli wykonawca zastrzegł, że określone informacje nie mogą być udostępniane, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż  

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

  



Dostawa wraz z montażem kontenerowej prefabrykowanej stacji transformatorowej SN wraz z wyposażeniem  

przewidzianej dla zasilania „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

sygn. sprawy: TZ/EG/19/2022 

42 
 

zał. nr 4 a) do SWZ 

 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O 

SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH 

OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem 

kontenerowej prefabrykowanej stacji transformatorowej SN wraz z wyposażeniem przewidzianej dla zasilania 

„Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” (sygn. sprawy TZ/EG/19/2022) prowadzonego przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, 

co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 

nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 

833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia 

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.1 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2 

                                                           
1 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego 
wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 
ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, 
art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, 

o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub 

b) niniejszego ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, 
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie 
ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 



Dostawa wraz z montażem kontenerowej prefabrykowanej stacji transformatorowej SN wraz z wyposażeniem  

przewidzianej dla zasilania „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

sygn. sprawy: TZ/EG/19/2022 

43 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie 

odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub 

sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 

w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego 

zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych 

zasobów dla wskazanego podmiotu), 

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości 

zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 

10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 

10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 

rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na 

którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% 

wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 

rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

                                                           
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

 

 

       …………………………..……………………. 

       Data; kwalifikowany podpis elektroniczny  
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zał. nr 4 b) do SWZ 

Podmiot udostępniający zasoby: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O 

SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH 

OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem 

kontenerowej prefabrykowanej stacji transformatorowej SN wraz z wyposażeniem przewidzianej dla zasilania 

„Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” (sygn. sprawy TZ/EG/19/2022) prowadzonego przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, 

co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 

1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie 

zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 

2022/576.3 

                                                           
3 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego 
wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 
ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, 
art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

d) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
e) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, 

o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
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2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).4 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

 

       ……………………………………. 

       Data; kwalifikowany podpis elektroniczny  

 

  

                                                           
f) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub 

b) niniejszego ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, 
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
4 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie 
ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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zał. nr 5 do SWZ 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania,  

o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710)  

 

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawa wraz z montażem kontenerowej prefabrykowanej stacji transformatorowej SN 

wraz z wyposażeniem przewidzianej dla zasilania „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” 

(sygn. sprawy TZ/EG/19/2022, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710) tj.: 

 

1. nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę*,  

albo 

2. przynależę do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę oraz przedkładam dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej*.  

Załączniki: 

a) ………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………………. 

3. żadne z powyższych*. 

 

 

*niepotrzebne  skreślić 
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zał. nr 6 do SWZ 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem kontenerowej 

prefabrykowanej stacji transformatorowej SN wraz z wyposażeniem przewidzianej dla zasilania „Centrum 

Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” (sygn. sprawy TZ/EG/19/2022), prowadzonego przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 

r. poz. 1710) (zwanej dalej „ustawą Pzp”) są aktualne na dzień składania niniejszego oświadczenia tzn. nie 

podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

d) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(t.j. Dz. U. z 2022 poz. 835) 

e) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 

L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie 

zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

f) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i 

opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).  

g) art. 109 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

h) art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 

 


