I.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Nazwa Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
2. Adres:
ul. Kościuszki 26
99-300 Kutno
tel. (24) 355 22 24 fax (24) 355 22 24
adres strony internetowej: http: www.mosir.kutno.pl
strona BIP: http: www.umkutno.bip.e-zeto.eu
e-mail: info@mosir.kutno.pl
3. Godziny urzędowania Zamawiającego:
poniedziałek - piątek w godzinach od 7:00 do 15:00
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. upzp poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
upzp., tj. poniżej 209.000 euro.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa polegająca na „Dostawie energii elektrycznej”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej na rok 2018, w ilości szacunkowej 1 659 300 kWh. Zakres
zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do kilku obiektów MOSiR znajdujących się w
różnej lokalizacji.
Wykaz punktów poboru i obowiązujących taryf objętych zamówieniem:
I. Aquapark Kutno, ul. Kościuszki 54, 99-300 Kutno,
NR PPE: PL 0037 7301 0958 8261
Grupa taryfowa: C23

PL 0037
7301 0958
8261

Nr PPE
-

Taryfa C23
Szczyt
przedpołudniowy
Szczyt
popołudniowy
Reszta doby

Przewidywane Zużycie [kWh]
A
290000
310000
940000

II. Stadion Miejski ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno,
NR PPE: PL 0037 7300 0006 7884
Grupa taryfowa: C21
Nr PPE
Taryfa
Przewidywane Zużycie [kWh]
A
PL 0037 7300
0006 7884
C21
100000
III. Stadion Miejski ul. Bł. Ks. Michała Oziębłowskiego, 99-300 Kutno,
NR PPE: PL 0037 7300 1350 3192
Grupa taryfowa: C11
Nr PPE
Taryfa
Przewidywane Zużycie [kWh]

PL 0037 7300
1350 3192

-

A

C11

5000

IV. Basen Miejski ul. Gabriela Narutowicza 47 , 99-300 Kutno,
NR PPE: PL 0037 7300 1350 3293
Grupa taryfowa: C11
Nr PPE
Taryfa
Przewidywane Zużycie [kWh]
A
PL 0037 7300
1350 3293
C11
2300
V. Kompleks boisk – Orlik ul. Dr Antoniego Troczewskiego, 99-300 Kutno,
NR PPE: PL 0037 7301 1127 4647
Grupa taryfowa: C11
Nr PPE
Taryfa
Przewidywane Zużycie [kWh]
A
PL 0037 7301
1127 4647
C11
12000

3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma charakter jedynie orientacyjny, służący
do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do
zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana
będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych.
4. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi
kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen
określonych w formularzu cenowym.
5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez
Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 220) oraz przepisom
wykonawczym do tej ustawy.
7. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne i handlowe zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami, czyli
przedmiot zamówienia określono za pomocą standardów jakościowych odnoszących się do
wszystkich istotnych jego cech.
8. Wybrany Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany
informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej dla
wszystkich Punktów Poboru Energii Elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego celem uzyskania pozytywnej ich weryfikacji na dzień 01.01.2018 r.
9. W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwa, które przedłoży
Zamawiającemu do podpisu.
10.Dostawa energii elektrycznej powinna uwzględniać także pełnienie funkcji podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, wynikające z ustawy - prawo energetyczne, jak
również aktów wykonawczych oraz dokumentów związanych, w tym w szczególności IRiESD
Energa Operator SA.
11. Dla realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi mieć zawartą ważną umowę, tj. tzw.
Generalną Umowę Dystrybucji, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej:
OSD, na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem
sieci dystrybucyjnej tego OSD do punktów poboru wymienionych w rozdziale III pkt. 2
niniejszej SIWZ (wykaz punktów poboru).
12. Energię elektryczną Zamawiający będzie zużywał na potrzeby działalności własnej jako odbiorca
końcowy.
13. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 30 ust. 7 upzp, posłużył się
następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

CPV 09.31.00.00-5 Elektryczność.
14. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie
art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt.1,2,4,8 ustawy Pzp.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia:
a) spełniania warunków udziału w postępowaniu dołączy do oferty stosowne oświadczenie,
które stanowi zał. Nr 2 do SIWZ
b) nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu dołączy do oferty stosowne
oświadczenie, które stanowi zał. Nr 3 do SIWZ
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli wykonawca posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż 500 000,00 złotych
(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
c) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną
koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu zakresie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie
spełnienia/ nie spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
6. Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować
będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.
7. Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy PZP :
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5
ustawy Pzp.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
• zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
• zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp.
8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców,
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie w dwóch etapach.
ETAP I
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniach: o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania – załączniki nr: 2 i 3.
ETAP II
Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na
podstawie dokumentów potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie
wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone
oświadczenia, dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia, chyba, że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp, wykluczy z
postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.),
b) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
c) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
d) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca w takiej
sytuacji winien przedstawić powyższe informacje w oświadczeniu o braku podstaw do
wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające przedstawione przez niego
dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może
wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

SPEŁNIANIE
BRAK PODSTAW

WYKLUCZENIA
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wzory oświadczeń wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarte zostały
w:
a) Załączniku nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

b) Załączniku nr 3 – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału
w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b.
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
5. W odniesieniu do wykonawcy, o którym mowa w pkt 4 Zamawiający zażąda złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
5.1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 716);

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 5.1 powyżej:
a) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) lit. b)-d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.
6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te, powinny być
wystawione odpowiednio, nie wcześniej niż 6 lub 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt. 5.1 a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 6 a), w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, 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.

10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt. 5.1.
11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 5.1.,
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie
jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp. 1
12. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13. 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
14. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
15. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
5.2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
wykonawca złoży: aktualną koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energia elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
5.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej wykonawca złoży:
5.3.1.Dokumenty
potwierdzające,
że
wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
5.3.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób

potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu lub kryterium selekcji.
17. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

VIII. INFORMACJE

O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
przekazywać będzie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca
przekazywać będzie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na dane adresowe
Zamawiającego – zgodnie z rozdziałem I niniejszej SIWZ.
3. Wszelkie oświadczenia i dokumenty przekazywane
pomiędzy Zamawiającym , a
Wykonawcami faksem lub drogą elektroniczną musza dla swej ważności być jednocześnie
potwierdzone w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, , za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Forma pisemna jest zastrzeżona także dla oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 upzp., składanych na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa
w art. 26 ust. 2, 3 i 3a upzp.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym w ust. 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 6.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją także na stronie
internetowej.

11. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.
12. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1. Jarosław Zielak – zastępca dyrektora ds. technicznych tel. 600 395 443
2. Agnieszka Wójkowska – Pawlak – sprawy formalno - prawne tel. 668 195 122

IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

2. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1804 z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Wadium zostaje wniesione na okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
50 2030 0045 1110 0000 0385 2530, tytułem: „Dostawa energii elektrycznej”
4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 pkt b-e, należy złożyć w formie
oryginału, w sekretariacie Zamawiającego, w odrębnym opakowaniu.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja
lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 upzp.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia
i
nazwiska).
7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 upzp.
8. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego.
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium zostanie odrzucona.
11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 16.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 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.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 lub 3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 upzp., oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 upzp pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 upzp., co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
17.
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
17.1. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.

5.

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. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:
1.1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do
oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.
1.2.

Oferta musi być przygotowana w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie pisemnej.

1.3.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć według formularza
oferty stanowiącego Załącznik nr 1.

1.4.

Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy:
1.4.1.

Dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VII są składane w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem
dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 1 oraz ust. 7, które składane są
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

1.4.2.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

1.4.3.

W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e
w
dokumencie
rejestracyjnym
(ewidencyjnym)
Wykonawcy,
należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie).
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.

1.5.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie
zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.6.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

1.7.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

1.8.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

1.9.

Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty.

1.10. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty)
była ponumerowana.
1.11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y upoważnioną
Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.
wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
1.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych
ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem
„ZMIANA”.
1.13. Wykonawca może również wycofać swoją ofertę. Wycofanie złożonej oferty następuje

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
1.14. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są
jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
1.14.1. przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U.
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności;
1.14.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie
z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty;
1.14.3. Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofercie (por. art. 86 ust. 4 upzp.);
1.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 upzp.
1.16. Wymagane jest zamieszczenie
w następujący sposób:

oferty

w

kopercie,

która

będzie

zaadresowana

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KUTNIE
UL. KOŚCIUSZKI 26
99-300 KUTNO
SEKRETARIAT
„OFERTA NA: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ”
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT
tj. 15 listopada 2017 R. O GODZ. 12:00”
Poza oznaczeniem podanym powyżej, na kopercie musi być podana nazwa i adres Wykonawcy.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Termin składania ofert upływa dnia 15 listopada 2017 roku o godz. 12:00

2.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Kutnie – sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KUTNIE
UL. KOŚCIUSZKI 26
99-300 KUTNO
SEKRETARIAT

3.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

4.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia co składanie ofert, tj. 15 listopada 2017 roku o
godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej (piętro).

5.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

6.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

7.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach właściwych dla przedmiotowego postępowania.

8.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Wartość przedstawiona w ofercie jest wyrażona w polskich złotych.
Podstawą do kalkulacji wartości ofertowej jest wykaz punktów poboru i obowiązujących taryf
objętych zamówieniem opisanych w części III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
3. Wartość brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto oraz
szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
opisanym w części III SIWZ powiększonego o należny podatek VAT.
4. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Ceny w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.
Ceny jednostkowe netto zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej, muszą być
wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
8. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
9. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) będzie podlegała zmianie tylko w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Ceny jednostkowe
muszą obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu umowy,
należności wynikające z obowiązujących przepisów.
10. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z wykonaniem
zamówienia.
1.
2.

XIV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:
1.1.

Cena oferty – 100 %

2. Cena oferty zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty brutto
Cena = (

100 ) x waga kryterium tj. 100 %
Cena badanej oferty brutto

3. Oferty oceniane będą punktowo. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po

przecinku. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta,
wynosi 100 pkt.
4. Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.

XV.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1.1.

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację;

1.2.

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

1.3.

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;

1.4.

unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1.1 oraz 1.4, na stronie internetowej
3. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający
określi miejsce i termin zawarcia umowy.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 upzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 4, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
5.1.

złożono tylko jedną ofertę lub

5.2.

upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w
art.180 ust.2 upzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.

XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

XVII.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Warunki umowy zawarte są w wzorze umowy, który jest załącznikiem nr 5 do SIWZ, a zarazem
stanowi jej integralną część.

XVIII.

POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują

Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
1.1.

Odwołanie
1.1.1.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
1.1.2.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.2.5.

określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
1.1.3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

1.1.4.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.1.5.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy.

1.1.6.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

1.1.7.

Na czynności, o których mowa w pkt 1.1.6, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

1.1.8.

Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.1.9.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

1.1.10.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.1.8. i 1.1.9. wnosi się –
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

1.1.11.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1. 5 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia,
2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

1.2.

2.

Skarga do sądu
1.2.1.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
1.2.2.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.

1.2.3.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień
publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej art.179 i następne.

XIX.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający
przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6. Niniejszą Specyfikację przygotowano m.in. w oparciu o następujące akty prawne:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.
2164 oraz Dz.U. z 2016r. poz.1020);
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku, w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254);

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku, w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2263).
W innych sprawach, nieuregulowanych w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy upzp.
Lista załączników:






Formularz oferty – załącznik nr 1;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2;
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załączniku nr 3;
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 4;
Projekt umowy – załącznik nr 5;

