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,,Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
dla Gminy Poświętne w 2020 r.”
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydawanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

Publikacja ogłoszenia:
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Poświętne
ul. Akacjowa 4
26-315 Poświętne
tel. (44) 756-40-34
bip.poswietne.pl
e-mail: poswietne@poswietne.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej jako Pzp), a także wydanych na podstawie niniejszej
ustawy rozporządzeń wykonawczych.
2.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów
określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
2.3 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Pzp.
2.4 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
2.4.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z poźń zm.),
2.4.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2477).
2.4.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126).
2.4.4. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010)
2.4.5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

2.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie min. przepisy Prawo zamówień
publicznych(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z poźń zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 459), Ustawa Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.)
3 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Poświętne oraz
podległych jednostek organizacyjnych, obiektów i infrastruktury.
3.2 Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo
energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww.
ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.).
3.3 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej umowy
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego,
umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – Załącznik nr 9 do SIWZ.
3.5 Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych w okresie od 01 stycznia 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r. w obiektach Zamawiającego wynosi 299 636 kWh – załącznik nr 9 do SIWZ
3.6 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
str. 2

GMINA POŚWIĘTNE
ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, Tel.: + 48 44/ 756-40-34, Fax: +48 44/ 756-40-34
adres strony internetowej www.poswietne.pl
SIWZ - ,,Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne w 2020 r.”

Znak sprawy:
UG.RZI.271.10. 2019

Główny kod CPV: 09310000-5- elektryczność,
Dodatkowe kody CPV: 65310000-9- przesył energii elektrycznej
3.7 Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3.8 Termin płatności wynosi: 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego zewnętrznego dowodu
księgowego.

4. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnianie następujących warunków dotyczących:
5.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli ten wykaże, że posiada:
5.1.1.

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie
z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019 poz. 755 t.j. z późn. zm.),
zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy
z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, ważną na czas wykonywania umowy.

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego
w pkt 6.1.2. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt 6.5.1.1. SIWZ.
5.1.2.

zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się
miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci
dystrybucyjnej).

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt 6.1.2.
SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt 6.5.1.2 SIWZ.
5.2.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest
zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

5.3.

zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest
zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych odpowiednich
dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 6 SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia.
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5.4.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp
(przesłanki obligatoryjne).

5.5.

Zamawiający z postępowania o udzielenie
art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (przesłanki fakultatywne):

•

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. 2019 poz. 243, z późn. 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 2019 r. poz. 498 z późn.
zm.).

zamówienia

wykluczy

wykonawcę

na

podstawie

5.6. 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. 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.
Wykonawca powinien załączyć do oferty wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ.
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 6.4.1. SIWZ.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać
w ofercie – w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ – części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom. Jeśli Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni podwykonawców nie wypełnia
w formularzu ofertowym części dotyczącej Podwykonawstwa.
5.7. Warunki udziału w postępowaniu dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
5.7.1. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.
5.7.2. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.
5.7.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu – wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ, oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu - wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Uwaga:
Zamawiający korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
6.1. Dokumenty oraz oświadczenia składane wraz z ofertą:
6.1.1.

wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

6.1.2.

oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
- z wykorzystaniem wzoru określonego w załącznik nr 2 do SIWZ.

6.1.3.

oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
– z wykorzystaniem wzoru określonego w załącznik nr 3 do SIWZ.

6.1.4.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w przypadku polegania na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, dokument/-y:

1) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia - przykładowy wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 5
do SIWZ.
6.1.5.

pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

6.1.6.

pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;

6.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - z
wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga: Wykonawca nie składa wraz z ofertą oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej .

6.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, 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
ustawy.

6.4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 3 pzp):
6.4.1. Dokumenty, które należy złożyć zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp (na wezwanie Zamawiającego):
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6.4.1.1. aktualny odpis 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 Pzp wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.4.1.2. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.1.1, 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 potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6.4.1.3. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentu wymienionego powyżej.
6.4.1.4. Dokumenty o których mowa w pkt. 6.4.1.1 i pkt 6.4.1.2 powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.5.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 pzp) oraz oświadczenie wynikające z art. 13 lub 14 RODO.
6.5.1.

dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika z odrębnych przepisów:
6.5.1.1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu;
6.5.1.2. oświadczenie dotyczące posiadania aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (w przypadku wykonawców nie
będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii
elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
6.5.2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub 14 RODO z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
6.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadania czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa wyżej, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
6.7. 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 oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego,
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub
usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
6.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których

mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
7.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
7.3. Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
(dalej zbiorczo Korespondencja) były kierowane pisemnie na adres:
Urząd Gminy Poświętne
ul. Akacjowa 4,
26-315 Poświętne
Znak sprawy: UG.RZI.271.10.2019
tel. 44/ 756-40-34, fax 44/ 756-40-34
e-mail: agnieszka.turlinska@poswietne.pl
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany znak sprawy.
7.4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 2188 ze zm.),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123
ze zm.).
Uwaga:
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
7.5. Korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego na adres podany
w punkcie 7.3. SIWZ, przed upływem terminu.
Tak przekazaną korespondencję Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
7.6. OFERTY muszą być złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7.7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:
▪ w sprawach przedmiotu zamówienia: Stanisław Barul - tel. 44 756 40 344 wew. 20
▪ w sprawach procedury przetargowej: Agnieszka Turlińska-Białek – tel. 44 756 40 344 wew. 31

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co
najmniej na 3 dni przez upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

zawartymi

w

SIWZ
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10.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
10.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące wymogi:
a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
np. na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Każdy dokument składający się na
ofertę powinien być czytelny,
b) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na
załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z
pieczątką imienną przez osobę(-y)upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej.,
c)

w przypadku, gdy Wykonawcę lub podmiot o którym mowa w art. 22a ustawy reprezentuje pełnomocnik, do
oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

d) oświadczenia, o których mowa w ustawie, a w szczególności oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu, a także zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art.22a
ustawy, należy złożyć w oryginale,
e) ooświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca2016 r.
w sprawie
rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dotyczące wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
f)

dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w lit. e, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

g) 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, lub ich pełnomocnika,
h) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10.4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę(-y)
podpisującą(-e) ofertę.
10.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, w przypadku o
którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów,
jakich
może
żądać
zamawiający
od
Wykonawcy
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r.poz.1126 ).

10.6. Zaleca się zaparafowanie własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę i ponumerowanie stron
oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty, przy czym Wykonawca może nie numerować
stron nie zapisanych.
10.7. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego
zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.
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10.8. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie
później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Brak stosownego zastrzeżenia wraz z wykazaniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, będzie traktowany jako jednoznaczna zgodna włączenie całości przekazanych
oświadczeń, dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach
określonych w ustawie.
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a
także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie (art.86 ust. 4 ustawy).
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę
złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub
spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
10.9. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie powinno być oznakowane
jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub
opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu.
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia,
gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
10.10. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

URZĄD GMINY POŚWIĘTNE
ul. Akacjowa 4
26-315 Poświętne
Na opakowaniu powinien znajdować się napis:
Oferta przetargowa na postępowanie pn.
„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
dla Gminy Poświętne w 2020 r.”
NIE OTWIERAĆ PRZED 28.11.2019 r. godz. 14:15

10.11. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem adresu
siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczaniem
Pełnomocnika.
10.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
10.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
10.14. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj.
w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe
oznakowanie wg pkt 10.10.).
10.15. Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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10.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z
napisem na opakowaniu (np. kopercie) „WYCOFANIE”.
10.17. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
10.18. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta
taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.1 niniejszej SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SIWZ, o którym mowa w pkt 11.1 niniejszej SIWZ.
11.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikacje
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania; treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający zamieści także na stronie internetowej https://bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne (na
której została zamieszczona specyfikacja).
11.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
11.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia
na stronie internetowej https://bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne
11.7. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zamianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej https://bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne.
11.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowej https://bip.poswietne.pl/zamowieniapubliczne . Pkt 11.7 stosuje się odpowiednio.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne (budynku A), nie
później niż do dnia 28.11.2019 r. do godz. 14:00.
12.2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania zgodnie z art. 84
ust. 2.
12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11.2019 r. o godz. 14:15 w siedzibie Urzędu Gminy
Poświętne, ul. Akacjowa 4, w sali konferencyjnej (budynek B)
12.4. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
zamawiający
zamieszcza
na
stronie
internetowej
https://bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne 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 i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
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13.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia i załącznikami do siwz.
13.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ. Ostateczna wysokość wynagrodzenia może być inna, jeżeli będzie to wynikało z rzeczywistego
zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego.
13.3. Zmiany ceny przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy następują wyłącznie w oparciu o:
a) zmianę taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, jeżeli mają wpływ na koszt wykonania zamówienia.
b) zmianę taryfy Wykonawcy dla odbiorców w grupach taryfowych G zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
c) zmianę ustawowej stawki VAT.
O zmianach taryfy oraz o dniu wejścia zmiany, Wykonawca poinformuje Zamawiającego, w sposób
określony przepisami prawa.
13.4. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty należy podać w PLN,
kwotowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.5. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
13.6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie
będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
13.7. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz.U. nr 2019 poz. 178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr
84, poz. 386 ze zm.).
13.8. Cena oferty obejmuje wszelkie ewentualne rabaty, bonifikaty, promocje, upusty, itp.
13.9. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie – czyli widocznie mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone
opuszczenie wyrazu lub jego części, czeski błąd itp.
b) oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek – czyli błędy wynikające z niewłaściwego przeprowadzenia działań arytmetycznych,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
14.1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert
Cena (C)

Waga kryterium
100% = 100 pkt.

14.2. Sposób oceniania ofert:
W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik( cena),
zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba

Cn
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zdobytych (C)= ----------- x 100 %
punktów
Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Cena oceniana w niniejszym kryterium to całkowita cena oferty tj. cena brutto.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie powiadomi Wykonawców oraz umieści na
stronie internetowej www.bip.poswietne.pl
15.2. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Termin zawarcia umowy
może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez któregoś z Wykonawców ze środków ochrony prawnej. O
nowym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.
15.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z wykonawcą na wzorze wykonawcy zatwierdzonym
przez zarząd spółki, który uwzględni wszystkie postanowienia Zamawiającego zawarte w SIWZ i istotnych
postanowieniach umowy.
15.4. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych formalności przed zawarciem umowy.
15.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
15.6. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪
▪
▪

▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315
Poświętne, Tel.: + 48 44/ 756-40-34, e-mail: poswietne@poswietne.pl ;
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Poświętne jest Pan Bolesław Kośka, Tel.: +
48 44/ 756-40-34 wew. 28; e-mail: kosiek@poswietne.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne w 2020 r.”, znak sprawy:
UG.RZI.271.10.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
18.1. Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.
18.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z wykonawcą na wzorze wykonawcy zatwierdzonym
przez zarząd spółki, który uwzględni wszystkie postanowienia Zamawiającego zawarte w SIWZ i istotnych
postanowieniach umowy.
18.3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w tym istotnej zmiany umowy. Zmiany do umowy zostały
przewidziane w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ,
określające ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Ponadto zmiana umowy może nastąpić
także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W toku postępowania, 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
Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy oraz skarga do
sądu.

20. POZOSTAŁE INFORMACJE ORAZ WYMAGANIA ZAMWIAJĄCEGO
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19.1. Zamawiający:
a) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
b) nie dopuszcza składania ofert częściowych
c) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
d) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
e) nie przewiduje aukcji elektronicznej ani dynamicznego systemu zakupów,
f)
nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
g) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy.
19.2. Udostępnienie SIWZ i załączników:
a) SIWZ wraz z załącznikami znajdują się do wglądu w siedzibie zamawiającego w dniach roboczych
w godzinach urzędowania, budynek B pok. 2.
b) SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest bezpłatnie na stronie www.bip.poswietne.pl
19.3. Załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1;
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia–załącznik nr 3;
4. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4;
5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia – załącznik nr 5;
6. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 6;
7. Oświadczenie dotyczące posiadania aktualnej umowy z Operatorem Systemu dystrybucyjnego –załącznik nr 7;
8. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
14 RODO – załącznik nr 8;
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9.
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