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PROCEDURA ZAKUPY W ENERGOSERWIS KLESZCZÓW SP. Z O.O. PROC 27882/D 
 
Sygn.: ESK/DH 

 

I CEL I ZAKRES 

1.1 Celem Procedury jest określenie standardów w procesie planowania i dokonywania Zakupów w Energoserwis 

Kleszczów Sp. z o.o.(ESK).   

1.2 (…) 

1.3 (…) 

1.4 (…) 

1.5 (…) 

1.6 (…) 

1.7 (…) 

1.8 (…) 

1.9 (…) 

1.10 (…) 

1.11 (…) 

1.12 (…) 

1.13 (…) 

1.14 (…) 

 

II ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

2.1. (…)  

2.2.   (…) 

2.3. (…) 

2.4. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania i interpretacji niniejszej Procedury, odpowiedzialnym  

za wydanie wiążącej interpretacji jej postanowień jest Kierownik komórki właściwej ds. zakupów.  

2.5. Komórka właściwa ds. zakupów przygotowuje i przeprowadza Postępowanie zakupowe w sposób zgodny 

z Procedurą oraz w przypadkach w których jest zobligowana zgodnie z Ustawą. Ponadto Komórka właściwa ds. 

zakupów udziela informacji innym uczestnikom  Postępowania zakupowego o regulacjach dotyczących procesu 

zakupowego. Nie zwalnia to uczestników Postępowania zakupowego, w szczególności Inicjatora postępowania, z 

obowiązku zapoznania się z zapisami Procedury i Ustawy oraz stosowania ich postanowień. 

2.6. Czynności w Postępowaniu zakupowym publicznym podlegającym rygorom Ustawy PZP podejmowane są na 

zasadach określonych w Ustawie, Procedurze oraz regulacjach wewnętrznych ESK. Czynności w Postępowaniu 

zakupowym niepublicznym podejmowane są na zasadach określonych w Procedurze oraz regulacjach 

wewnętrznych ESK. 

2.7. Postępowanie zakupowe przygotowuje i prowadzi Komisja przetargowa. 

2.8. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego i wykonuje w Postępowaniu 

zakupowym czynności niezastrzeżone dla innych osób wskazanych w Tabeli podziału kompetencji 

i odpowiedzialności, przedstawionej w Zał. 18. Zasady, skład i tryb pracy Komisji przetargowej określa Zał. 2 do 

Procedury.  

Do przekazywania Wykonawcom informacji o czynnościach i decyzjach podejmowanych w toku prowadzonego 

Postępowania zakupowego przez uprawnione do tego osoby upoważniony jest Sekretarz, a w przypadku jego 

nieobecności Przewodniczący Komisji przetargowej lub inny pracownik Komórki właściwej d.s. zakupów 

wyznaczony do zastępstwa Sekretarza w trakcie jego nieobecności. W przypadku wystąpienia w Postępowaniu 

zakupowym zastępstwa Sekretarza, informacja ta winna zostać ujęta w protokole z Postępowania zakupowego. 

2.9. (…) 

 

III DOKUMENTY POWIĄZANE 

3.1 Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE 

3.2 REGL 00062 Polityka Zakupowa Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna 

3.3 (…) 

3.4 (…) 

Data zatwierdzenia: 2022/10/13 
Obowiązuje od:       2022/10/13
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3.5 (…) 

3.6        Procedura w zakresie zapłaty zobowiązań pieniężnych przed upływem terminu płatności w Energoserwis  

       Kleszczów Sp. z o.o. 

3.7 Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE 
3.8 (…) 

3.9 (…) 

3.10 (…) 

3.11 (…) 

3.12 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  oraz wydane na jej podstawie akty 

wykonawcze 

3.13 (…) 

3.14 (…) 

3.15 (…) 

3.16 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  

3.17 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  

3.18 Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 

z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy 

3.19 Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu 

do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających  

3.20 (…) 
 

IV ZAŁĄCZNIKI 

4.1 Zał.1   (…) 

4.2 Zał.2  (…) 

4.3 Zał.3  (…) 

4.4 Zał.4  (…) 

4.5 Zał.5  (…) 

4.6 Zał.6  (…) 

4.7 Zał.7  (…) 

4.8 Zał.8  (…) 

4.9 Zał.9  (…) 

4.10 Zał.10  (…) 

4.11 Zał.11  (…) 

4.12 Zał.12  (…) 

4.13 Zał.13  nie dotyczy 

4.14 Zał.14 (…) 

4.15 Zał.15  (…) 

4.16 Zał.16  nie dotyczy 

4.17 Zał.17  (…) 

4.18 Zał.18           (…) 

4.19 Zał.19           (…) 

4.20 Zał. 20          Ankieta w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

 

V SKRÓTY I DEFINICJE  

Skróty użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:  

CIO  (…) 

DSIT                       (…) 

DZ - komórka właściwa ds. zakupów Spółki GK PGE  

DZ PGE S.A.        - Departament Zakupów PGE S.A. 

GK PGE - Grupa Kapitałowa PGE 

ICT (…) 

OPZ - Opis przedmiotu zamówienia Postępowania zakupowego 
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OT  (…) 

PGE, PGE S.A. - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  

SLA (…) 

Definicje pojęć użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:  

5.1 (…) 

5.2 (…) 

5.3 (…) 

5.4 (…) 

5.5 (…) 

5.6 (…) 

5.7 (…) 

5.8 (…) 

5.9 Forma pisemna – dokument papierowy opatrzony własnoręcznym podpisem lub dokument w postaci 

elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5.10 Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE) – PGE oraz Spółki względem których PGE posiada status spółki 

dominującej w rozumieniu artykułu 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. 

5.11 (…) 

5.12 (…) 

5.13 (…) 

5.14 Jednostka Zakupowa (JZ) – Komórka organizacyjna w ESK prowadząca Postępowania zakupowe. 

5.15 (…) 

5.16 Kierownik Zamawiającego - Zarząd ESK. W przypadku Zamówień wspólnych – Zarządy Spółek 

uczestniczących w Zamówieniu. Kierownik Zamawiającego ESK może powierzyć w Formie pisemnej 

wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności Pracownikom ESK, innej Spółce z GK PGE lub innym osobom 

trzecim. 

5.17 (…) 

5.18 Komisja przetargowa – zespół powołany do przygotowania i przeprowadzenia Postępowania zakupowego lub 

Postępowania wykonawczego. 

5.19 (…) 

5.20 (…) 

5.21 Najkorzystniejsza Oferta – Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości oraz innych kryteriów 

do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.  

5.22 Oferta – oświadczenie woli zawarcia Umowy złożone przez Wykonawcę Zamawiającemu w odpowiedzi 

na zaproszenie do składania Ofert lub ogłoszenie o Zakupie. 

5.23 Oferta wstępna – wstępne oświadczenie woli zawarcia Umowy złożone przez Wykonawcę w pierwszej rundzie 

prowadzonego postępowania wieloetapowego. 

5.24 Organizator Postępowania – Spółka GK PGE przygotowująca i prowadząca Postępowanie zakupowe 

o udzielenie Zamówienia wspólnego lub Spółka GK PGE przygotowująca i prowadząca Postępowanie zakupowe 

na rzecz innej Spółki GK PGE nie występująca w roli Pełnomocnika. 

5.25 (…) 

5.26 Postać elektroniczna – postać dokumentu, do zapisu i odczytu którego używane są środki techniczne 

przedstawiające informacje w sposób cyfrowy, pozwalająca na ustalenie autora dokumentu w szczególności skan 

opatrzonego podpisem własnoręcznym dokumentu w wersji papierowej. 

5.27 Nie dotyczy 

5.28 Postępowanie wykonawcze – Postępowanie zakupowe prowadzone na podstawie Umowy ramowej w celu 

wyboru Wykonawcy do realizacji danego Zakupu objętego Umową ramową.  

5.29 Postępowanie zakupowe – proces mający na celu wyłonienie Wykonawcy dla realizacji dostaw, usług lub robót 

budowlanych, prowadzony na podstawie Procedury, regulacji wewnętrznych ESK, Ustawy lub Kodeksu 

cywilnego, w tym Postępowanie wykonawcze. 

5.30 Procedura – Procedura Zakupy ESK, niniejszy dokument. 

5.31 (…) 

5.32 (…) 

5.33 Specyfikacja/SWZ/Opis potrzeb i wymagań – dokument zawierający informacje i wymagania pozwalające na 

złożenie Oferty wstępnej/Oferty w Postępowaniu zakupowym.  
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5.34 Spółka GK PGE, Spółka, Spółki – podmiot/podmioty prawa handlowego wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 

PGE. 

5.35 (…) 

5.36 (…) 

5.37 (…) 

5.38 (…) 

5.39 (…) 

5.40 Umowa – zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron zmierzające do ustanowienia, zmiany lub zniesienia 

określonego stanu prawnego. Przez Umowę rozumie się w szczególności: Umowę ramową, Umowę zakupową, 

aneks do Umowy, zlecenie do Umowy ramowej, Zamówienie.  

5.41 Umowa ramowa – zawarta w wyniku Postępowania zakupowego Umowa pomiędzy Zamawiającym, a jednym 

lub większą liczbą Wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących odpłatnych Zakupów, jakie 

mogą zostać dokonane w okresie jej obowiązywania. 

5.42 Umowa zakupowa – zawarta w wyniku Postępowania zakupowego Umowa odpłatna pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane, lub Umowa ramowa. 

5.43 Umowa powierzenia – zawarta w wyniku Postępowania zakupowego Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której celem jest ustalenie warunków dotyczących 

powierzenia danych osobowych do przetwarzania w wyniku konieczności podjęcia działań niezbędnych do 

wykonania usługi, o której mowa w Umowie. 

5.44 Umowa o udostępnienie – zawarta w wyniku Postępowania zakupowego Umowa udostępnienia danych 

osobowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której celem jest ustalenie warunków dotyczących 

udostępnienia danych osobowych w wyniku konieczności podjęcia działań niezbędnych do wykonania usługi, 

o której mowa w Umowie. 

5.45 (…) 

5.46 Ustawa – ustawa Prawo zamówień publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 

5.47 (…) 

5.48 (…) 

5.49 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym – oświadczenie woli udziału Wykonawcy 

w Postępowaniu zakupowym złożone przez Wykonawcę w pierwszej rundzie prowadzonego Postępowania 

zakupowego wieloetapowego. 

5.50 (…) 

5.51 Wstępne konsultacje rynkowe – zespół czynności poprzedzających wszczęcie Postępowania zakupowego 

prowadzony w formule konsultacji rynkowych w celu uzyskania informacji w zakresie niezbędnym  

do przygotowania opisu przedmiotu Zakupu, Specyfikacji lub określenia warunków Umowy zakupowej oraz 

poinformowania wykonawców o planach Zamawiającego i wymaganiach dotyczących zamówienia. 

5.52 Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

która oferuje na rynku przedmiot Zakupu lub ubiega się o udzielenie Zakupu, złożyła Wniosek o dopuszczenie  

do udziału w Postępowaniu zakupowym/Ofertę wstępną/Ofertę lub zawarła Umowę. 

5.53 Zakup/Zamówienie – dostawa, usługa lub robota budowlana będąca przedmiotem Postępowania zakupowego, 

którego celem jest wybór Wykonawcy.  

5.54 Zamawiający – ESK na potrzeby której dokonywany jest Zakup, a w przypadku Zamówień wspólnych - Spółki 

GK PGE uczestniczące w Postępowaniu zakupowym objętym Zamówieniem wspólnym. W przypadku 

Postępowań zakupowych prowadzonych w imieniu i na rzecz danej Spółki GK PGE lub w przypadku Zamówień 

wspólnych, wszelkie odwołania do pojęcia Zamawiającego w Procedurze odnoszą się do Organizatora 

Postępowania lub Pełnomocnika. 

5.55 Zamówienie – dokument zaakceptowany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, w którym określa się 

zamawiane pozycje, ich ilość, datę dostawy i przewidywaną cenę Zakupu. 

5.56 (…) 

5.57 Zapytanie o informację/RFI – zapytanie skierowane do potencjalnych Wykonawców mające na celu pozyskanie 

informacji na temat warunków rynkowych dotyczących realizacji Zakupu, służące przygotowaniu przyszłego 

Postępowania zakupowego. W Zapytaniu o informację/RFI nie prowadzi się bezpośrednich konsultacji lub 

negocjacji z Wykonawcami. 

5.58 Zespół ds. Wstępnych konsultacji rynkowych/Zespół – zespół powołany do wykonania czynności w zakresie 

przygotowania i przeprowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych. 
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VI REALIZACJA 

6 PLANOWANIE (…) 

 

7 URUCHAMIANIE POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH 

7.1 Analiza rynku, Wstępne konsultacje rynkowe, RFI (…) 

 

8 ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH NIEPUBLICZNYCH 

8.1 Zasady ogólne  

8.1.1 Postępowania zakupowe, do których nie stosuje się Ustawy przygotowuje się i prowadzi z zachowaniem zasady 

uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania Wykonawców, jak również zasady najlepszej jakości  

i efektywności ekonomicznej dokonywanych Zakupów oraz przejrzystości i proporcjonalności. 

8.2 Opis przedmiotu zamówienia 

8.2.1 (…)  

8.2.2 (…) 

8.2.3 (…) 

8.2.4 (…) 

8.2.5 (…) 

8.2.6 Dopuszcza się możliwość modyfikacji opisu przedmiotu Zakupu/projektu Umowy na każdym etapie Postępowania 

zakupowego, aż do ostatecznego wyboru Najkorzystniejszej Oferty, o ile nie narusza to zasad uczciwej 

konkurencji i równego traktowania Wykonawców.  
 

8.3 Szacowanie wartości zamówienia        (…)                                                                                                                             

8.4 Kryteria oceny ofert 

8.4.1 Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem Zakupu. Kryteria oceny ofert mogą dotyczyć:  

a. kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu, 

b. ceny lub kosztu, 

c. innych aspektów, związanych z przedmiotem Zakupu. 

8.4.2 Kryteriami jakościowymi mogą być w szczególności kryteria odnoszące się do: jakości, w tym do parametrów 

technicznych, serwisu posprzedażowego, pomocy technicznej, warunków dostawy lub realizacji prac takich jak 

termin, sposób lub czas dostawy, okresu realizacji, właściwości estetycznych i funkcjonalnych, aspektów 

społecznych, aspektów środowiskowych, aspektów innowacyjnych, organizacji kwalifikacji i doświadczenia osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia – jeśli mogą mieć one wpływ na jakość jego wykonania.  

8.4.3 W postępowaniach, których przedmiot Zakupu obejmuje świadczenia z zakresu działalności twórczej lub 

naukowej, których rezultatu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny lub wyczerpujący, Najkorzystniejsza 

Oferta jest wybierana wyłącznie na podstawie ceny lub kosztu oraz kryteriów jakościowych. 

8.4.4 W ogłoszeniu o Zakupie lub SWZ, Zamawiający określa stosowane w Postępowaniu zakupowym kryteria oceny 

Ofert i wagę, jaką przypisuje każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia Najkorzystniejszej Oferty. 

Zamawiający nie ma natomiast obowiązku informowania Wykonawców przed otwarciem Ofert o określonym 

w dokumentach wewnętrznych Postępowania zakupowego szczegółowym sposobie oceny w ramach 

poszczególnych kryteriów. 

8.4.5 W Postępowaniu zakupowym kryteria oceny Ofert mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy, w szczególności jego 

doświadczenia.  
8.4.6 Wybór Wykonawcy, któremu Zamówienie zostanie udzielone w Postępowaniu wykonawczym na podstawie 

Umowy ramowej może być dokonany na podstawie ceny lub kryteriów pozacenowych w 

szczególności dotyczących jakości, funkcjonalności, metodologii, kreatywności zaproponowanego przez 

Wykonawcę rozwiązania oraz właściwości Wykonawcy w tym jego doświadczenia. 
 

8.5 Forma podejmowania czynności i porozumiewania się w Postępowaniu zakupowym  

8.5.1 Postępowanie zakupowe prowadzi się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej(w tym e-mail). 

Kierownik Zamawiającego może dopuścić prowadzenie Postępowania zakupowego lub Postępowania 
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wykonawczego wyłącznie lub częściowo w Formie pisemnej i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej.  

8.5.2 Forma w jakiej powinny być złożone Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferta 

wstępna/Oferta określona będzie każdorazowo w Zaproszeniu do udziału w Postępowaniu 

Specyfikacji/Ogłoszeniu   

8.5.3 Zasady komunikacji z Wykonawcą oraz wymogi formalne dotyczące składanych dokumentów i oświadczeń 

w Postępowaniu zakupowym określa ogłoszenie o Zakupie, Zaproszenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/ 

Specyfikacja lub Opis potrzeb i wymagań. 
 

8.6 Wadium 

8.6.1 W Postępowaniu zakupowym można wymagać wniesienia wadium. 
8.6.2 Wadium określa się w wysokości do 3% Wartości szacunkowej Zakupu. Jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert częściowych lub udzielanie Zakupów w częściach określa kwotę wadium do danej części.  
8.6.3 Wadium w Postępowaniu zakupowym może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej. Dopuszczalne formy i wysokość wadium określa się każdorazowo 

w ogłoszeniu o Zakupie, zaproszeniu do udziału w Postępowaniu zakupowym, zaproszeniu do składania Ofert 

wstępnych/Ofert, lub Specyfikacji lub Opisie potrzeb i wymagań. 

8.6.4 Wadium wniesione w formie pieniężnej przechowywane jest na rachunku bankowym.  

8.6.5 Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom, z zastrzeżeniem pkt 8.6.7, niezwłocznie po unieważnieniu 

Postępowania zakupowego albo wyborze Oferty, z wyjątkiem wadium Wykonawcy, którego Oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

Zamawiający zwraca niezwłocznie po zawarciu Umowy zakupowej oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zakupowej, jeżeli było wymagane.  

8.6.6 Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy na ten sam rachunek bankowy, z którego 

dokonano wpłaty wadium, chyba że Wykonawca wskaże inny rachunek bankowy wraz z uzasadnieniem. 

Informacje o wniosku Wykonawcy o zwrocie wadium na inny rachunek bankowy przekazywana jest, przed 

dokonaniem zwrotu, do obszaru compliance w celu analizy dopuszczalności dokonania takiego zwrotu. 

8.6.7 Zamawiający, w Postępowaniu zakupowym zwraca wadium Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca wycofał 

Ofertę przed upływem terminu składania Ofert lub nie złożył Oferty natomiast wniósł wadium, Wykonawca został 

wykluczony, bądź Oferta Wykonawcy została odrzucona, bądź Oferta została złożona po terminie.  

8.6.8 Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej dokonuje Komórka właściwa ds. finansów w ESK.  

8.6.9 Zamawiający może zatrzymać wadium w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, 

uchyla się od potwierdzenia wynegocjowanych warunków podczas negocjacji handlowych albo nie wniósł  

w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej. W takim przypadku decyzja o zatrzymaniu 

wadium podejmowana jest zgodnie z Tabelą podziału kompetencji i odpowiedzialności Zał. 18. 

 

8.7 Tryby prowadzania Postępowań zakupowych  

8.7.1 Zakupy udzielane są w trybach otwartych lub w trybach zamkniętych.  
8.7.2 Do trybów otwartych zalicza się: przetarg nieograniczony oraz  negocjacje w formule otwartej. 
8.7.3 Do trybów zamkniętych zalicza się: negocjacje w formule zamkniętej, zapytanie o cenę i zamówienie z wolnej ręki.  
8.7.4 (…) 

 

8.8 Zasady prowadzenia Postępowań zakupowych (…) 

 

8.9 Przetarg nieograniczony 

8.9.1 Przetarg nieograniczony to tryb, w którym, w odpowiedzi na ogłoszenie o Zakupie lub Specyfikację, Oferty mogą 

składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. Przetarg nieograniczony może mieć zastosowanie do każdego 

Postępowania zakupowego.  

8.9.2 (…) 

8.9.3 (…) 

8.9.4 (…) 

8.9.5 (…) 
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8.10 Negocjacje w formule otwartej 

8.10.1 Negocjacje w formule otwartej to tryb, w którym zaprasza się do udziału w Postępowaniu zakupowym 

Wykonawców publikując Specyfikację lub ogłoszenie o Zakupie na stronie internetowej ESK.  

8.10.2 (…) 

8.10.3 (…) 

8.10.4 (…) 

8.10.5 (…) 

8.10.6 (…) 

8.10.7 (…) 

8.10.8 (…) 

8.10.9 (…) 

8.10.10 (…) 

 

8.11 Negocjacje w formule zamkniętej 

8.11.1 Negocjacje w formule zamkniętej to tryb, w którym zaprasza się do udziału w Postępowaniu zakupowym 

wybranych Wykonawców, w liczbie gwarantującej zachowanie konkurencji, nie mniejszej niż trzech, przekazując 

Specyfikację lub Zaproszenie do udziału w Postępowaniu zakupowym. Zaproszenie do Postępowania 

zakupowego dwóch Wykonawców wymaga uzasadnienia we Wniosku zakupowym. Lista Wykonawców 

zaproszonych do Postępowania zakupowego akceptowana jest łącznie z Wnioskiem zakupowym. Zmiana listy 

Wykonawców w stosunku do zaproponowanej we Wniosku zakupowym lub zaproszenie do udziału 

w Postępowaniu zakupowym jedynie dwóch Wykonawców, wymaga akceptacji zgodnie z Tabelą podziału 

kompetencji i odpowiedzialności  Zał. 18.  

8.11.2 (…) 

8.11.3 (…) 

8.11.4 Wykonawcy zgłaszają udział w Postępowaniu zakupowym w formie określonej w Zaproszeniu do udziału w 

Postępowaniu zakupowym/Specyfikacji (Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub Oferta wstępna).  

8.11.5 (…) 

8.11.6 Przedmiotem negocjacji mogą być w szczególności: uzupełnienie lub doprecyzowanie przedmiotu Zakupu, 

warunki realizacji Umowy, warunki cenowe. Po zakończeniu rozmów z Wykonawcami (negocjacji), Zamawiający 

na podstawie informacji pozyskanych w trakcie przeprowadzonych negocjacji tworzy/ zmienia Specyfikację. 

8.11.7 Po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający zaprasza do złożenia Ofert wszystkich Wykonawców, którzy 

uczestniczyli w negocjacjach, przekazując Specyfikację. 

8.11.8 (…) 

8.11.9 (…) 

 

8.12 Zapytanie o cenę 

8.12.1 Zapytanie o cenę to tryb, w którym zaprasza się do udziału w Postępowaniu zakupowym wybranych Wykonawców, 

w liczbie gwarantującej zachowanie konkurencji, nie mniejszej niż trzech, przekazując Specyfikację. (…) 

8.12.2 (…) 

8.12.3 (…) 

8.12.4 (…) 

 

8.13 Zamówienie z wolnej ręki 

8.13.1 Zamówienie z wolnej ręki to tryb, w którym Zakupu udziela się po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. 

8.13.2 (…) 

8.13.3 (…) 

8.13.4 (…) 

 

8.14 Postępowania wykonawcze do Umów ramowych (…) 

8.15 Wymagania wobec wykonawców  
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8.15.1 Warunki udziału Wykonawców w Postępowaniu zakupowym. 

8.15.1.1 W Postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

8.15.1.1.1 nie podlegają wykluczeniu, 

8.15.1.1.2 spełniają warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, tj.:  

a. posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności  wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu, 

b. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne 

przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu, o ile odpowiednie 

warunki zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o Zakupie, SWZ lub zaproszeniu do udziału  

w Postępowaniu zakupowym.  

8.15.1.2 Zamawiający może dopuścić do udziału w Postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie Zakupu (np. konsorcjum). W przypadku dopuszczenia do udziału w Postępowaniu zakupowym 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zakupu, przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie Zakupu, ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie Umowy zakupowej oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej 

chyba, że Zamawiający zdecyduje inaczej, o czym poinformuje Wykonawców. Zamawiający może żądać 

przedstawienia Umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zakupu (np. 

Umowa konsorcjum). 

8.15.1.3 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, w stosownych sytuacjach oraz 

w odniesieniu do konkretnego Zakupu, lub jego części, Zamawiający może dopuścić, aby Wykonawca polegał  

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Taka możliwość 

oraz wymagania jakie Wykonawca musi spełnić w przypadku korzystania z zasobów podmiotów udostępniających 

zasoby powinny zostać wskazane w ogłoszeniu o Zakupie, SWZ, lub zaproszeniu do udziału w Postępowaniu 

zakupowym. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8.15.1.4 Jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu Zakupu, Zamawiający może nie wyrazić zgody na realizację 

Zakupu przy pomocy podwykonawców/określić obowiązek osobistego wykonania całości lub części zamówienia 

przez Wykonawcę, o czym informuje Wykonawców w SWZ/Zaproszeniu do udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie ograniczenia podwykonawstwa należy załączyć do protokołu postępowania. 

8.15.2 Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w Postępowaniu zakupowym. 

8.15.2.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 

9.4.2. oraz o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, o których mowa w pkt 8.15.1.1.2 

Procedury, jeżeli odpowiednie wymagania w zakresie tych warunków lub podstaw wykluczenia zostały określone 

w ogłoszeniu o Zakupie, SWZ lub Zaproszeniu do udziału w Postępowaniu zakupowym.  W przypadku 

obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z Postępowania zakupowego wskazanych w pkt 9.4.3 Procedury, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy co najmniej oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia na podstawie tej 

przesłanki.    

8.15.2.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub braku podstaw wykluczenia, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia odpowiednich dokumentów i oświadczeń. 

8.15.2.3 W przypadku wskazania we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Ofercie wstępnej/ 

Ofercie przez Wykonawcę dostępności aktualnych oświadczeń lub dokumentów, w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w Postępowaniu zakupowym i nie podlegania wykluczeniu, w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Komisja przetargowa pobiera 

je z tych baz danych o ile posiada do nich dostęp. 

8.15.2.4 W przypadku wskazania we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Ofercie wstępnej/ 

Ofercie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w Postępowaniu zakupowym i nie podlegania wykluczeniu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 

w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, w związku z innymi 

Postępowaniami zakupowymi, Komisja przetargowa może zdecydować o skorzystaniu z posiadanych oświadczeń 

lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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8.15.2.5 Zamawiający może również korzystać z oświadczeń i dokumentów będących w jego posiadaniu oraz korzystać 

z  baz danych, w których dokumenty są dla Zamawiającego dostępne, nawet jeśli Wykonawca nie powoła się  

na taką okoliczność w Ofercie/Ofercie wstępnej/Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
 

 

9 CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM NIEPUBLICZNYM 

9.1 Wyjaśnianie i modyfikacja warunków Postępowania zakupowego 

9.1.1 Jeżeli w Postępowaniu zakupowym wpłynie od Wykonawcy zapytanie dotyczące zaproszenia do udziału 

w Postępowaniu zakupowym, Specyfikacji lub ogłoszenia o Zakupie, Komisja przetargowa udziela odpowiedzi. 

Komisja przetargowa za zgodą Kierownika Zamawiającego może podjąć decyzję o nie udzieleniu odpowiedzi  

na zapytanie, w przypadku gdy wpłynie ono na mniej niż 2 dni robocze przed terminem składania Ofert.  

9.1.2 Treść odpowiedzi przekazywana jest do wszystkich Wykonawców bez ujawniania źródła zapytania.  

9.1.3 Komisja przetargowa może opublikować treść odpowiedzi na stronie internetowej ESK  bez konieczności 

dodatkowego, indywidualnego przesyłania Wykonawcom treści odpowiedzi, o ile informacja o takiej formie 

przekazywania odpowiedzi została zamieszczona w zaproszeniu do udziału w Postępowaniu zakupowym lub 

ogłoszeniu o Zakupie lub Specyfikacji.  

9.1.4 Komisja przetargowa może dokonywać w toku Postępowania zakupowego modyfikacji treści zaproszenia do 

udziału w Postępowaniu zakupowym, ogłoszenia o Zakupie, Specyfikacji, w szczególności opisu przedmiotu 

Zakupu, kryteriów oceny Ofert oraz ich znaczenia, warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, wymagań 

dotyczących dopuszczenia Wykonawców do kolejnego etapu Postępowania zakupowego (warunki 

prekwalifikacji), jak również IPU albo projektu Umowy zakupowej, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą 

naruszać zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Powyższe modyfikacje wymagają 

akceptacji zgodnie z Tabelą podziału kompetencji i odpowiedzialności Zał. 18. 

9.1.5 Komisja przetargowa z własnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin składania 

Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym lub Ofert wstępnych/Ofert o dodatkowy czas 

niezbędny do przygotowania odpowiednio Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym lub 

Ofert wstępnych/Ofert. Powyższe dotyczy również zmiany terminu negocjacji(negocjacji handlowych). 

9.1.6 Informacje przekazywane są Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu na równych zasadach.  

 

9.2 Otwarcie Ofert 

9.2.1 W Postępowaniu zakupowym otwarcie Ofert lub poddanie analizie ofert dostarczonych drogą elektroniczną  jest 

niejawne. W uzasadnionych przypadkach Komisja przetargowa może podjąć decyzję o przekazaniu 

Wykonawcom, którzy złożyli Oferty w Postępowaniu zakupowym informacji o nazwach albo imionach i nazwiskach 

oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

Wykonawców, których Oferty zostały otwarte, a także o cenach zaoferowanych przez tych Wykonawców.  

9.2.2 Oferta złożona po terminie nie podlega badaniu i ocenie.  

9.2.3 Oferta Wykonawcy, która została złożona po terminie, nie podlega zwrotowi, chyba, że Komisja przetargowa 

zdecyduje o zwrocie Oferty Wykonawcy. 

 

9.3 Wyjaśnianie i uzupełnianie Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/Oferty 

9.3.1 Komisja przetargowa wzywa Wykonawców, którzy w terminie nie złożyli pełnomocnictw, oświadczeń lub 

dokumentów wymaganych przez Zamawiającego lub złożyli pełnomocnictwa, dokumenty i oświadczenia 

zawierające braki lub błędy, do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.  

9.3.2 W toku badania i oceny Wniosków o dopuszczenie /Ofert Komisja przetargowa może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków o dopuszczenie /Ofert.  

9.3.3 W przypadku oczywistych omyłek we Wniosku o dopuszczenie/w Ofercie Komisja przetargowa poprawia je i 

zawiadamia Wykonawcę o ich poprawieniu. W przypadku innych omyłek Komisja przetargowa może wezwać 

Wykonawcę do wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, zgodnie ze sposobem wskazanym przez 

Zamawiającego, w wyznaczonym terminie.  

9.3.4 Komisja przetargowa może odstąpić od poprawiania omyłek oraz uzupełniania i wyjaśniania Wniosków o 

dopuszczenie/ Ofert, o ile nie będzie to miało wpływu na wybór Najkorzystniejszej Oferty. 
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9.4 Wykluczenie Wykonawcy  

 

9.4.1 Zamawiający wyklucza z Postępowania zakupowego Wykonawcę, który nie spełnił określonych warunków udziału 

w Postępowaniu zakupowym lub zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia, o ile warunki udziału 

w Postępowaniu lub przesłanki wykluczenia (przesłanki fakultatywne) zostały w Postępowaniu określone, 

z zastrzeżeniem pkt 9.4.3. i 9.4.7 Procedury. Warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub przesłanki 

wykluczenia są ustalane indywidualnie dla danego Postępowania zakupowego, w zależności od decyzji Inicjatora 

postępowania/Komisji przetargowej, z uwzględnieniem postanowień pkt 9.4.2 (fakultatywne przesłanki 

wykluczenia) oraz z zastrzeżeniem pkt 9.4.3 Procedury (przesłanki obligatoryjne wykluczenia). 

9.4.2 Z Postępowania zakupowego można wykluczyć Wykonawcę (fakultatywne przesłanki wykluczenia), jeżeli: 

9.4.2.1 Wykonawca nie spełnia lub nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym,  

9.4.2.2 Wykonawcę będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Wykonawców - urzędującego członka jego 

organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano  

za przestępstwo: 

9.4.2.2.1 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

9.4.2.2.2 handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

9.4.2.2.3 o którym mowa w art. 228 - 230a, art. 250a Kodeksu karnego art. 46-48 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-

4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),  

9.4.2.2.4 finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

9.4.2.2.5 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

9.4.2.2.6 pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

9.4.2.2.7 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, lub za 

odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.  

9.4.2.3 Wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

9.4.2.4 Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 

Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 

odrębne Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępne/Oferty, chyba że 

wykażą, że przygotowali Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępne/Oferty 

niezależnie od siebie, 

9.4.2.5 Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub 

pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym, 

9.4.2.6  Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub 

członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

9.4.2.7 w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 

9.4.2.8 Wykonawca, który nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z innej Umowy zakupowej 

zawartej ze Spółką GK PGE lub innymi podmiotami. 

9.4.2.9 Wykonawca doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania zakupowego i doszło 

w związku 

z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
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konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu zakupowym, 

9.4.2.10 Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub wykonał ją nienależycie,  

9.4.2.11 Wykonawca odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym,  

9.4.2.12 Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, 

9.4.2.13 Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub 

kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu 

zakupowym, lub który zataił te informacje, 

9.4.2.14 Wykonawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba  

że Wykonawca  przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub Ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek co będzie w stanie wykazać Zamawiającemu.  

9.4.3 Z Postępowania zakupowego wyklucza się (obligatoryjne przesłanki wykluczenia): 

9.4.3.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 

2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji 

Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 765/2006) 

i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 

w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 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 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) 

(dalej: Ustawa przeciwdziałania wspierania agresji), 

9.4.3.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) 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 

przeciwdziałaniu wspieraniu agresji, 

9.4.3.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), 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 przeciwdziałaniu wspieraniu agresji. 

9.4.3.4 Wykonawcę 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 punktu; lub 

c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, 

którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu,  

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach dany Wykonawca polega w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, w rozumieniu dyrektyw w sprawie 

zamówień publicznych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE) w przypadku gdy przypada na nich ponad 

10 % wartości Zamówienia. 

9.4.4 Wykonawcę niezaproszonego po prekwalifikacji do kolejnego etapu Postępowania zakupowego traktuje się jak 

wykluczonego. 

9.4.5 (…) 

9.4.6 Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa: 

a. w pkt 9.4.2.2.1 - 9.4.2.2.6 przez okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, 

b. w pkt 9.4.2.3 na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 
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c. w pkt  9.4.2.4, 9.4.2.5, 9.4.2.7- 9.4.2.8, 9.4.2.10 – 9.4.2.11 przez okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia,  

d. w pkt 9.4.2.12  przez okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,  

e. w pkt 9.4.2.13 przez okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.  

f. w pkt 9.4.3.1-9.4.3.4 na okres trwania wskazanych w tych punktach okoliczności. 

 

9.4.7 Zamawiający może podjąć decyzję o nie wykluczaniu Wykonawcy z powodu zaistnienia przesłanek, o których 

mowa w pkt 9.4.2.2, 9.4.2.4, 9.4.2.7- 9.4.2.8, 9.4.2.10 - 9.4.2.12  powyżej, jeżeli Wykonawca łącznie wykaże, że: 

9.4.7.1 naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

9.4.7.2 wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 

organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym, 

9.4.7.3 podjął środki techniczne, organizacyjne lub kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, 

wykroczeniom lub nieprawidłowemu działaniu w szczególności:  

a. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 

wykonawcy,  

b. zreorganizował personel,  

c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d. utworzył wewnętrzne struktury do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów,  

e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

9.4.8 Ocena okoliczności wskazanych w pkt 9.4.7 powyżej następuje z uwzględnieniem wagi i szczególnych 

okoliczności czynu Wykonawcy oraz w oparciu o stwierdzenie, czy podjęte przez niego działania są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 9.4.7 powyżej 

w ocenie Zamawiającego nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 

Wykonawcę. 

9.4.9 W przypadku wykluczenia Wykonawcy na podstawie pkt 9.4.2.8., pkt 9.4.2.10 Procedury oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 

i 7 Ustawy, Kierownik komórki właściwej ds. zakupów, który nadzoruje obszar Zakupów w ESK zobligowany jest 

w terminie 7 dni od podjęcia decyzji o wykluczeniu Wykonawcy w Postępowaniu zakupowym, na podstawie ww. 

przesłanek wykluczenia, poinformować komórki właściwe ds. zakupów Spółek GK PGE o wykluczeniu 

Wykonawcy, podając nazwę, adres, NIP Wykonawcy oraz podstawę prawną i faktyczną wykluczenia. 

 

9.5 Odrzucenie Wniosku/Oferty Wykonawcy 

9.5.1 Zamawiający odrzuca Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Ofertę wstępną/Ofertę 

Wykonawcy, jeżeli: 

a. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferta wstępna/Oferta zostały złożone  

po terminie składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Ofert 

wstępnych/Ofert,  

b. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferta wstępną/Oferta zostały złożone 

przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału 

w postępowaniu, 

c. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferta wstępna/Oferta nie odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentach Postępowania zakupowego, 

z zastrzeżeniem pkt 9.5.3 poniżej, 

d. Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu Zakupu, 

e. Oferta wstępna/Oferta jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa, 

f. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie poprawił omyłek w Ofercie wstępnej/Ofercie lub nie wyraził 

zgody na ich poprawienie przez Zamawiającego, 

g. Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Wniosku o dopuszczenie do udziału 

w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępnej/ Oferty na wezwanie Zamawiającego, z zastrzeżeniem,  

że Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub dokonania uzupełnień więcej 

niż jeden raz, 
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h. Wykonawca złożył Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Ofertę wstępną/Ofertę, 

nie będąc zaproszonym do złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty 

wstępnej/Oferty, jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przewidującym zaproszenie do złożenia 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępnej/Oferty, 

i. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferta wstępna/ Oferta została złożona 

w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

j. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą wstępną/Ofertą lub Wykonawca nie 

wyraził zgody na wybór jego Oferty po upływie terminu związania Ofertą wstępną/Ofertą,  

k. Wykonawca nie wniósł wadium lub nie utrzymywał wadium do upływu terminu związania ofertą, lub wniósł 

wadium w sposób nieprawidłowy, 

l. Oferta została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał 

w dokumentach Zakupu, 

m. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferta wstępna/Oferta zostały sporządzone 

lub przekazane w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi sporządzania lub 

przekazywania Ofert wstępnych/Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym 

wskazanymi w SWZ/Ogłoszeniu o zakupie/Zaproszeniu do udziału w Postępowaniu. 

n. w przypadku wskazanym w pkt 9.6.23 Procedury. 

9.5.2 (…) 

9.5.3 W uzasadnionych przypadkach, Komisja przetargowa po uzyskaniu zgody Dyrektora Inicjatora  może podjąć 

decyzję o dopuszczeniu do negocjacji handlowych Wykonawcy, którego Oferta wstępna/Oferta nie odpowiada 

niektórym wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentach Postępowania zakupowego. W 

przypadku gdy prowadzone negocjacje handlowe nie doprowadzą do zgodności Oferty wstępnej/Oferty z 

dokumentami Postępowania zakupowego, podlega ona odrzuceniu na podstawie pkt 9.5.1. lit. c. powyżej.  
 

9.6 Wybór Najkorzystniejszej Oferty 

9.6.1 W Postępowaniu zakupowym ocena Ofert odbywa się na podstawie kryteriów oceny Ofert, określonych przez 

Komisję przetargową. Kryteria oceny Ofert, ich znaczenie (waga) oraz szczegółowy sposób oceny wymagają 

akceptacji przed upływem terminu na składanie Ofert, zgodnie z Tabelą podziału kompetencji i odpowiedzialności 

Zał. 18. Komisja przetargowa nie jest zobowiązana do informowania Wykonawców o szczegółowym sposobie 

oceny Ofert w ramach poszczególnych kryteriów przed dokonaniem oceny. Za najkorzystniejszą może zostać 

uznana wyłącznie Oferta Wykonawcy, który wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia zgodnie z wymaganiami ogłoszenia o zamówieniu/SWZ/zaproszenia do udziału w 

Postępowaniu zakupowym. 

9.6.2 Komisja przetargowa powinna zapoznać się z opinią doradców przed dokonaniem wyboru Oferty 

najkorzystniejszej, o których mowa w pkt 6 Zał. 2 do Procedury, jeżeli zostali powołani. 

9.6.3 Do negocjacji handlowych prowadzonych po złożeniu Ofert lub Ofert wstępnych zaprasza się wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 9.5.3 powyżej,  a w przypadku 

przeprowadzenia prekwalifikacji Wykonawców (o ile informacja taka została wskazana w zaproszeniu do udziału 

w Postępowaniu zakupowym, ogłoszeniu lub SWZ), których Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 

zakupowym lub  Oferty Wstępne zostały najwyżej ocenione.  

9.6.4 Negocjacje handlowe prowadzi się w celu uzyskania optymalnych warunków handlowych dla Zamawiającego. 

Jeżeli w wyniku negocjacji handlowych doszłoby do istotnej zmiany przedmiotu Zakupu, kryteriów oceny Ofert lub 

podwyższenia ceny Oferty Wykonawcy, Komisja przetargowa zobowiązana jest zaprosić pozostałych 

Wykonawców, nie biorących udziału w negocjacjach handlowych do negocjacji lub wystąpić do nich 

o zweryfikowanie swoich Ofert. Decyzja o zaproszeniu pozostałych Wykonawców do negocjacji handlowych lub 

wystąpieniu do nich o zweryfikowanie swoich Ofert wymaga akceptacji, zgodnie z Tabelą podziału kompetencji 

i odpowiedzialności Zał. 18. 

9.6.5 Wykonawca potwierdza wynegocjowane warunki za pomocą elektronicznych środków komunikacji lub w Formie 

pisemnej.  

9.6.6 Nie dotyczy  

9.6.7 Nie dotyczy  

9.6.8 Nie dotyczy  
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9.6.9 Nie dotyczy  

9.6.10 Nie dotyczy  

9.6.11 Nie dotyczy  

9.6.12 Nie dotyczy   

9.6.13 Nie dotyczy  

9.6.14 Nie dotyczy  

9.6.15 Nie dotyczy  

9.6.16 Nie dotyczy 

9.6.17 Komisja przetargowa na podstawie dokonanej oceny Ofert rekomenduje wybór Najkorzystniejszej Oferty osobom 

wskazanym zgodnie z Tabelą podziału kompetencji i odpowiedzialności Zał. 18. Wybór Najkorzystniejszej Oferty 

lub akceptacja wynegocjowanej Umowy zakupowej/IPU są dokonywane zgodnie z Tabelą podziału kompetencji 

i odpowiedzialności Zał. 18. 

9.6.18 Jeżeli w Postępowaniu zakupowym nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyż zostały złożone 

Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja przetargowa wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych Ofertach.  

9.6.19 Jeżeli w Postępowaniu zakupowym nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyż dwie lub więcej 

Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja przetargowa rekomenduje wybór Oferty z niższą 

ceną. 

9.6.20 Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę 

spośród pozostałych Ofert. Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert 

wstępnych, o ile w ogłoszeniu lub w Specyfikacji przewidział możliwość zakończenia postępowania po etapie 

składania Ofert wstępnych. 

9.6.21 Komisja przetargowa zawiadamia Wykonawcę, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę o wyniku Postępowania 

zakupowego, a pozostałych Wykonawców informuje o jego zakończeniu.  

9.6.22 W przypadku kiedy w związku z wykonaniem Umowy zakupowej Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe 

na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Komisja 

przetargowa wzywa Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona do złożenia wyznaczonym terminie 

ankiety w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Zał. 20. Oceny powinien dokonać Właściciel Umowy zakupowej w porozumienia z Inspektorem Ochrony danych 

lub komórką właściwą ds. ochrony danych osobowych,  

9.6.23 Jeżeli Wykonawca będący podmiotem przetwarzającym dane osobowe, w wyznaczonym do tego terminie nie 

złożył ankiety w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych lub kiedy Zamawiający po 

analizie ankiety uzna, że Wykonawca nie daje takich gwarancji Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. W takiej 

sytuacji Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert.  
 

9.7 Unieważnienie Postępowania zakupowego 

9.7.1 Komisja przetargowa może rekomendować unieważnienie Postępowania zakupowego przedstawiając 

uzasadnienie.  

9.7.2 Decyzja o unieważnieniu Postępowania zakupowego podejmowana jest zgodnie z Tabelą podziału kompetencji 

i odpowiedzialności Zał. 18.  

9.7.3 Kierownik Zamawiającego w przypadku określonym w lit. d unieważnia, a w pozostałych przypadkach może 

unieważnić Postępowanie zakupowe jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności: 

a. w Postępowaniu zakupowym nie wpłynął żaden wniosek od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie Zakupu 

lub wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli wnioski zostali wykluczeni, 

b. w Postępowaniu zakupowym nie złożono Oferty lub wszystkie złożone Oferty podlegają odrzuceniu, 

c. cena Najkorzystniejszej Oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

Zakupu. Przed unieważnieniem Postępowania zakupowego zaleca się przeprowadzenia analizy kosztów 

wznowienia Postępowania zakupowego oraz uwzględnienia ryzyka, że nowo wybrana Oferta może nie być 

korzystniejsza od pierwotnej (uzasadnienie unieważnienia powinno zostać rozszerzone o element analizy). Brak 

możliwości zwiększenia środków w ramach budżetu powinien zostać potwierdzony przez Inicjatora, 

d. Postępowanie zakupowe jest dotknięte wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej Umowy zakupowej, 
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9.7.4 udzielenie Zakupu na oferowanych warunkach nie leży w interesie ESK. W postępowaniach zakupowych  

o wartości szacunkowej powyżej 50 000 PLN,  Zamawiający zawiadamia Wykonawców biorących udział  

w Postępowaniu zakupowym o unieważnieniu Postępowania. 

9.7.5 Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu Postępowania zakupowego bez podania przyczyny. 

 

10 DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO 

10.1 Dokumentowanie prac Komisji Przetargowej (…) 

 

11 UMOWY ZAKUPOWE 

11.1 Przepisy ogólne 

11.1.1 (…) 

11.1.2 (…) 

11.1.3 (…) 

11.1.4 (…) 

11.1.5 (…) 

11.1.6 (…) 

11.1.7 (…) 

11.1.8 (…) 

11.1.9 (…) 

11.1.10 (…) 

11.1.11 Z zastrzeżeniem pkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 11.1.3 Procedury, zawarcie Umowy zakupowej 

następuje w Formie pisemnej. Przez Umowę rozumie się również Zamówienie i Zlecenie 

11.1.12 Nie dopuszcza się zawarcia aneksu do Umowy zakupowej w postępowaniu niepublicznym powodującego wzrost 

pierwotnej wartości Umowy o więcej niż 20%.  

11.1.13 (…) 

11.2 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zakupowej 

11.2.1 W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy zakupowej. Informację o obowiązku wniesienia zabezpieczenia zamieszcza się w ogłoszeniu o Zakupie, 

Specyfikacji, opisie potrzeb i wymagań lub zaproszeniu do udziału w Postępowaniu zakupowym. 

11.2.2 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej określa Komisja przetargowa, przy czym nie 

może być ona wyższa niż 5 % ceny całkowitej podanej w Ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej 

zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy zakupowej. W uzasadnionych przypadkach można 

postanowić o ustanowieniu wyższego zabezpieczenia. Decyzja w tym zakresie podejmowana jest zgodnie 

ze ścieżką przewidzianą dla akceptacji Specyfikacji, zgodnie z Tabelą podziału kompetencji i odpowiedzialności 

Zał. 18.  

11.2.3 Zabezpieczenie może być wniesione w formie pieniężnej (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego), w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych. Zamawiający 

na wniosek Wykonawcy może zaliczyć na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wadium 

wniesione w formie pieniężnej przez Wykonawcę pod warunkiem wpłacenia brakującej kwoty zabezpieczenia, 

o ile jest to konieczne.  

11.2.4 Zasady zwrotu zabezpieczenia określa Umowa zakupowa. Zaleca się, by przynajmniej 30% kwoty zabezpieczenia 

było zwracane Wykonawcy dopiero z upływem terminu gwarancji lub rękojmi, w zależności od tego, który 

z terminów upływa później. 

 

12 ZASADY OCENY REALIZACJI PRZEZ WYKONAWCÓW UMÓW ZAKUPOWYCH (…) 

 

13 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE (…) 
 

 



 

Zał. 20 do PROCEDURY ZAKUPY W ENERGOSERWIS KLESZCZÓW SP. Z O.O. PROC 27882/D 

Ankieta w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

 

Lista sprawdzająca kontrahenta 

 

Czy spełniasz wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Tak Nie Uwagi 

Czy wdrożyłeś techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, by przetwarzanie 

danych spełniało wymogi RODO? Jeśli tak, wskaż, jakie są to środki (pole uwagi). 

      

Czy korzystasz z usług innego podmiotu przetwarzającego?       

Czy jesteś w stanie zrezygnować ze współpracy z którymś ze swoich podmiotów 

przetwarzających, jeśli administrator danych nie wyrazi na nich zgody? 

      

Czy Twoi pracownicy, którzy będą przetwarzać powierzone dane, mają wydane 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? 

      

Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania 

tajemnicy? 

      

Czy jesteś w stanie wspomagać administratora w pracy i poprzez odpowiednie środki 

techniczne oraz organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądanie  

osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw? W jaki sposób? (pole 

uwagi) 

      

Czy jesteś w stanie wspomagać administratora w wywiązywaniu się z obowiązków 

związanych z zabezpieczaniem danych? W jaki sposób? (pole uwagi) 

      

Czy dysponujesz środkami, które pozwalają na usunięcie lub zwrot wszelkich danych 

osobowych oraz usunięcie ich wszelkich istniejących kopii? Jakie są to środki? (pole 

uwagi) 

      

Czy umożliwisz administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora 

przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji? 

      

Czy jesteś w stanie informować administratora o naruszeniach ochrony danych 

osobowych, do których u Ciebie dojdzie? 

  

      



 

Zał. 20 do PROCEDURY ZAKUPY W ENERGOSERWIS KLESZCZÓW SP. Z O.O. PROC 27882/D 

Ankieta w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

  

Czy stosujesz zatwierdzony kodeks postępowania?       

Czy uzyskałeś certyfikację?    

Inne/Uwagi:  
 
 
 

 


