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ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej
oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Widawa oraz
jednostek organizacyjnych Gminy Widawa, a także Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Widawa.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Widawa, listopad 2019 r.

Zatwierdzam
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Rozdział 1. Obligatoryjne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia

I.

Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Zamawiającym jest Gmina Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, będąca jednostką administracji
samorządowej.
Telefon: (0-43) 672-10-34
Fax:

(0-43) 672-11-52

Adres internetowy: http://www.bip.widawa.pl
e-mail: poczta@widawa.pl
NIP: 831-15-69-344
REGON: 730934571

II.

Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej
dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”

III.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Rodzaj zamówienia: dostawy.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej
oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów
zarządzanych przez Gminę Widawa, oraz jednostek organizacyjnych Gminy Widawa, a także Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Widawa. Wykaz i charakterystykę obiektów objętych niniejszym zamówieniem określa
Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Szacowane zużycie energii zawiera wykaz i charakterystyka obiektów dla poszczególnych grup taryfowych w
stosunku rocznym stanowi - Załącznik nr 1. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie objętym
przedmiotem zamówienia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w obiektach Zamawiającego wynosi 974 692,00 kWh
ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego
szacowanej ilości energii.
4. Dostawa energii elektrycznej dla nowego punktu poboru niewymienionego w Załączniku nr 1 do SIWZ lub dla
punktu, w którym nastąpi przyrost mocy w związku ze zmianą w sposobie wykorzystania instalacji
i urządzeń w poszczególnych punktach poboru, będzie dokonywana na podstawie zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ i
do umowy według zasad określonych w umowie.
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755). Zamówienie winno być
realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi do tej ustawy przepisami
wykonawczymi w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
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szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późn.
zm.) oraz innymi aktami prawnymi z tej dziedziny.
6. Dostarczana energia spełniać musi standardy jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007
r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).
7. Rozliczenie za energię elektryczną będzie się odbywać wg rzeczywistego zużycia energii zgodnie ze
wskazaniami układów pomiarowych wg cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, które będą
niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy, z wyjątkiem sytuacji opisanych w dalszych częściach niniejszej
SIWZ. Rozliczenie za usługę dystrybucji będzie dokonywane według obowiązujących w danym okresie taryf
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wartość brutto dystrybucji energii elektrycznej w ofercie należy wyliczyć na
podstawie cen obowiązujących na dzień składania oferty zgodnie z obowiązującą Wykonawcę taryfą Operatora
Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz przewidywanego zużycia
energii elektrycznej podanego przez Zamawiającego.
8. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszego Wykonawcy innego niż dotychczas dostarczający energię
elektryczną, po jego stronie leży obowiązek dopełnienia wszelkich formalności i poniesienia wszelkich kosztów
związanych z uruchomieniem dostaw energii zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
9. Opis Przedmiotu Zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
09300000-2- energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65300000-6- przesył energii elektrycznej
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji
przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków, zobowiązań, które w jakikolwiek sposób
mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację zamówienia.
11. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
a) Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy kompleksowej energii
elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej.
b) Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub
Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy, dotyczy punktów
objętych niniejszym zamówieniem.
12. Zamawiający na wniosek wyłonionego Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
13. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji,
o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej
na warunkach zawartej umowy do 15 % zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość
skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii wymienionych w Załączniku nr 1 do
SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

IV.

Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia określa się na okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

V.

Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
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2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) Posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755), wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki obejmującą cały okres trwania umowy, oraz
b) Posiadają zawartą obowiązującą 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).
2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą,
że:
- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą,
że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

VI.

Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5.

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający
i/lub 8 ustawy Pzp:

przewiduje

wykluczenie

Wykonawcy

na

podstawie art. 24

ust. 5

pkt 1

2.1. 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 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje 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 ) – art. 24 ust.5 pkt 1) ustawy Pzp;
2.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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 ustawy Pzp, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust.5 pkt 8) ustawy Pzp.

VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą.
1.1. Oświadczenia Wykonawcy:
a) o braku podstaw wykluczenia z postępowania, (załącznik nr 3 do SIWZ),
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (załącznik nr 4 do SIWZ),
1.2. Dowód wniesienia wadium.
1.3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:
a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,
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b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie
z art. 23 ustawy Pzp.).
Uwaga!
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia 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.
b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1.1 powyżej.
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim go dotyczy.
1.4. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp – wg załącznika nr 12 do SIWZ (jeżeli dotyczy),
złożone w formie oryginału.
2. Oświadczenie, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie
internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert.
2.1.Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - każdy Wykonawca (bez wcześniejszego wezwania) składa - oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23, sporządzone w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz firm oraz adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie w przedmiotowym przetargu. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa wyżej
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca na żądanie Zamawiającego – dotyczy
Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 12 - 23 i ust. 5 pkt. 1 i/lub 8 w postępowaniu należy na wezwanie
Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
następujące dokumenty:
3.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów jak wyżej, 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 Pzp.
2) 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 powyżej, 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.
3) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ppkt. 1) i 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
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3.2. 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 ustawy Pzp.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) 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 powyżej, 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.
3) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ppkt. 1) i 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
3.3. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, 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.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów jak wyżej, 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.
2) 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 powyżej, 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.
3) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem składania ofert.
3.4 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów jak wyżej, 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.
2) 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 powyżej, 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.
3) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem składania ofert.
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3.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne (wg załącznik nr 9 do SIWZ).
3.6 Oświadczenie 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 2019 r. poz. 1170) - (wg załącznik nr 10 do
SIWZ).
3.7 Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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 (oświadczenie wg załącznika nr 11 do SIWZ).
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem
wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące dokumenty:
3.4. aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki,
3.5 Oświadczenie wykonawcy, że ma zawartą obowiązującą 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
dostarczania energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej),
oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
3.6 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w pkt VII ust. 3 pkt 3.1 do 3.7.
3.7. Oświadczenia lub dokumenty o których mowa powyżej (pkt. VII ust. 3) dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podwykonawców, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 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 lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich.
4.1 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 nimi stosunków prawnych.
4.2 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 (załącznik nr 5 do SIWZ).
4.3 Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu,
określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy
przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe
do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia
(w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa
tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.
4.4 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 pkt. 1 i/lub 8 Pzp.
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4.5 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.
4.6 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.
4.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach
którego polega Wykonawca, 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:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub
własne.

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.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, 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). Poniżej podane zostają
adresy :
- pisemnie
- na adres: Gmina Widawa ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa,
- lub drogą elektroniczną - na adres: poczta@widawa.pl
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i oświadczeń oraz
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany podmiot zamówienia wymagań określonych przez
Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania
pisemnie lub drogą elektroniczną.
5. Zamawiający udzieli 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.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania o którym mowa w pkt. 4, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4
niniejszej SIWZ.
8. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
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10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, 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 SIWZ, oraz zamieszcza informację na swojej stronie internetowej.
11. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych
z procedurą przetargową jest:
- Dorota Kaczmarek - tel. (43) 672-10-34 wew. 32,
z przedmiotem zamówienia jest:
- Elżbieta Czapińska - tel. (43) 672-10-34 wew. 56.

IX.

Wymagania dotyczące wadium.

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć
tysięcy złotych,00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310).
UWAGA I
Treść dokumentu gwarancyjnego powinna jednoznacznie wskazywać, że ma on charakter bezwarunkowy oraz
nieodwołalny.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony przez :

LBS w Zduńskiej Woli o/Widawa Nr rachunku 91 9279 0007 0000 0101 2000 0030
Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć jakiego zadania wadium dotyczy - „Wadium do postępowania na
świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu
świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych
przez Gminę Widawa oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Widawa, a także Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Widawa.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
W przypadku wadium wnoszonego przelewem Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie
ono uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę formach należy złożyć w pok. 20 Urzędu Gminy
Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, II piętro, a kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy
dołączyć do oferty.
Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu powinno obejmować cały okres związania z ofertą.
Treść dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia powinna jednoznacznie wskazywać, że ma on charakter
bezwarunkowy oraz nieodwołalny. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać, iż gwarant zobowiązuje się
nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające
z zapisów SIWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego
przedstawione gwarantowi w formie pisemnej, w okresie obowiązywania gwarancji/poręczenia. Gwarancje
i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Muszą być płatne w ciągu 30
dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone
zgodnie z obowiązującym prawem. Poręczenia/gwarancje winny zawierać następujące elementy:
 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,
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określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
kwotę gwarancji (poręczenia),
termin ważności gwarancji (poręczenia),
zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego.

6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa art. 25 ust.1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

X.

Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 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 jak
o najkorzystniejsza.

XI.

Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Ofertę należy złożyć następująco:
1) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
2) Ofertę sporządza się na piśmie pod rygorem nieważności.
3) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę
4) Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej .
5) Forma oferty:
a) oferta powinna zapewniać pełną czytelność jej treści,
b) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) wszystkie karty składające się na ofertę powinny być spięte w jedną całość,
d) każda karta oferty oraz załączniki powinny zostać ponumerowane,
e) oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Oferta musi być podpisana przez osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty powinno
być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7) Wszystkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz parafowane przez Wykonawcę
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy).
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8) Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki:
a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie,
b) w odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębnie wymagane oświadczenia
i dokumenty,
c) jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako
najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę Wykonawców.
9) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustaw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania
ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „ NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2019 r. Nr 1010)” i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w
sposób trwały.
Wykonawca musi wykazać pisemnie zasadność ww. zastrzeżenia.
2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ,
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust.1 ustawy Pzp, sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego - załącznik nr 3 do SIWZ,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust.1 ustawy Pzp,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
4) oświadczenia podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy)
złożone w formie oryginału,
5) dowód wniesienia wadium,
6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy(ów) – o ile dotyczy (zgodnie z pkt. VII ust. 1 pkt 1.3 SIWZ).
UWAGA:
Załącznik nr 6 dotyczący grupy kapitałowej, Wykonawca składa w terminie zgodnie z informacją na załączniku.
Pozostałe załączniki i dokumenty – na wezwanie Zamawiającego.

XII .

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 – I piętro (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie

do dnia

04.12. 2019 r.

do godz.

00

10

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) i zaadresować na
Zamawiającego następująco:
Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
Oferta w postępowaniu przetargowym na:
„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu
świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych
przez Gminę Widawa oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Widawa, a także Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Widawa
30
Nie otwierać przed dniem: 04.12.2019 r. godz. 10
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Widawa – parter pokój nr 8.
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w dniu

04.12.2019 r.

o godz.

30

10

5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone
Wykonawcom w terminach wynikających z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII .

Zmiana lub wycofanie ofert.

1. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może wycofać lub zmienić
swoją ofertę poprzez wycofanie wcześniejszej złożonej i złożenie nowej.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w formie
przewidzianych dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie
„ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

XIV .

Badanie ofert, sposób poprawiania omyłek, uzupełnianie dokumentów

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający poprawia omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Jeśli Wykonawca nie zgadza się na poprawione omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, jest
zobowiązany w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia powiadomić Zamawiającego na piśmie. Odmowa
wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 – zgodnie z art.26 ust.4 ustawy Pzp.
5. Szczegółowe badanie ofert odbędzie się w sposób niejawny. Zamawiający może zwracać się do Wykonawców o
udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty – w trybie art. 87 ustawy oraz art. 90 ustawy Pzp.
Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia żądanych wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6.Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa art. 90 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca
się o wyjaśnienia w szczególności w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznych cen wszystkich złożonych ofert,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

XV.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę ofertową należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 2).
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie oferty brutto
ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne
opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
3. Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia podstawowego zostanie wyliczona przez Wykonawcę na
podstawie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena oferty brutto określa
maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia podstawowego i nie obejmuje opcji.
Podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena służy do porównania ofert. Rozliczenie umowy będzie
następowało na podstawie realnego zużycia energii oraz cen jednostkowych.
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
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5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca
składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp)
UWAGA: Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy.
6. Podane w formularzu ofertowym ceny jednostkowe ustalone zostają na okres obowiązywania umowy zawartej na
podstawie niniejszego postępowania i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.
7. Zmiany cen jednostkowych oraz wartości przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy następują w
przypadku:
a) zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
dotyczą zmiany cen za usługę dystrybucji energii. O zmianach taryfy oraz o dniu wejścia zmiany, Wykonawca
poinformuje Zamawiającego, w sposób określony przepisami prawa i zapisami umowy. Aktualnie obowiązująca
taryfa zostanie przesłana do Zamawiającego.
b) zmiany przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
c) zmiany zakresu przedmiotu umowy tj. zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, wynikającej
m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc dostarczania energii elektrycznej (przyłączy, punktów
poboru), dostaw i przesyłu energii do innych obiektów niewskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ lub w sytuacji
zwiększenia dostaw wraz z przesyłem energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektu itd.
8. Całkowita cena oferty brutto musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim
zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza.
9. Cena oferty musi zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego
w niniejszej SIWZ. Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.
10. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę. W związku z powyższym wymagane
jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został w Istotnych warunkach
umowy Załącznik nr 8.

XVI.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu w
oparciu o kryterium „CENA“ - 100 % (100 pkt.) (na podstawie art. 91 ust. 2a ustawy Pzp)
2. Dla oceny punktowej ofert zastosowany będzie następujący wzór:
C = (Cmin / Ci) x 100
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium “cena”
Cmin – najniższa cena oferty spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Ci – cena oferty badanej
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
6. Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Cena za energię
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elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonania przedmiotu zamówienia tj. dostawy energii elektrycznej oraz usługi
dystrybucji energii. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych wymagań Zamawiającego –
jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. Zasady funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007, Nr 93, poz. 623 z późn
zm.), natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013, poz. 1200). Standardy jakościowe
energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r., poz. 755).

XVII.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany dopełnić następujących formalności:
1. Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć
w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie wskazanym przez Zamawiającego
z uwzględnieniem postanowień art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. (Każda z jednostek zawrze oddzielną umowę
kompleksową )

XVIII.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie
zamówienia publicznego, oraz wzór umowy.

1.Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ istotne warunki umowy – załącznik nr 8.
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zgodnie ze wzorem przez niego przedstawionym z uwzględnieniem
istotnych warunków umowy określonych w załączniku nr 8 do SIWZ oraz po akceptacji ostatecznego wzoru umowy
przez Zamawiającego.

XIX.

Zmiany umowy.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w SIWZ.
2.Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 Pzp, a ponadto
przewiduje zmiany umowy w następujących okolicznościach, w szczególności dotyczące:
1)

zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,

2) zmian przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu
umowy prowadzących do zmian cen jednostkowych umowy, a także podwyższenia całkowitego wynagrodzenia
za realizację przedmiotu umowy, o kwoty wynikające ze zmienionych stawek ww. podatków obowiązujących w
dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
3) zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy Prawo Energetyczne, ustawy
o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z
zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, od dnia ich wejścia w
życie. W tym przypadku Zamawiający uzależnia możliwość zawarcia aneksu od posiadania możliwości
budżetowych.
4) zmian zakresu przedmiotu umowy tj. zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, wynikającej
m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc dostarczania energii elektrycznej (przyłączy,
punktów poboru), dostaw i przesyłu energii do innych obiektów niewskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ lub w
sytuacji zwiększenia dostaw wraz z przesyłem energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową,
przebudową obiektu itd.
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5) zmian związanych z procedurami, zmianami organizacyjnymi i uwarunkowaniami wewnętrznymi Zamawiającego
np. zaprzestaniem dostaw i przesyłu energii do jednego lub kilku obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do
SIWZ ze względu np. na wyłączenie obiektu z eksploatacji lub zmianę właściciela.

XX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu
niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp. – Środki ochrony prawnej.

Rozdział 2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
XXI.

Podział zamówienia na części (art.36aa).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXII.

Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIII.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7, lub art. 134 ust. 6 pkt.3 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

XXIV.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny,
jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXV.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie
w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXVI.

Opis aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXVII.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje
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ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w niniejszym postępowaniu.

XXVIII.

Opis wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.

XXIX.

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

XXX.

Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja
prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed
zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 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 (art. 25a ust. 6
Pzp),
2) warunek dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą spełniać razem.

XXXI.

Podwykonawstwo.

1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Na podstawie art.36b ust.1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3.Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na
żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp potwierdzające
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 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.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
str. 16

5. Zamawiający zastrzega, że podwykonawca musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia
i uprawnienia do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w zakresie w jakim będzie wykonywał daną
część niniejszego zamówienia.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawcę.
7.W przypadku podwykonawstwa zostaną zastosowane odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXXI.

Postanowienia końcowe.

Unieważnienie postępowania:
1. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXXII.

Protokół postępowania.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza protokół, zawierający
co najmniej informacje określone w art. 96 ust.1.
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty będą udostępnione od chwili ich
otwarcia,
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być
udostępnione oraz wykazał, że nie mogą być one udostępnione.
3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które Zamawiający odczytuje w trakcie publicznego otwarcia ofert.
Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
4. Sposób udostępnienia protokołu określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.1128).
5. Wgląd do protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w czasie
godzin jego urzędowania.
6. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) Osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie
treści protokołu lub /i załączników protokołu
b) Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa,
zakres informacji, które mogą być udostępnione.
Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub/ i załączniki
do protokołu.
XXXIII.

Inne informacje.

1. 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 L119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO”, informuję iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widawa z siedzibą ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170
Widawa;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adres e-mail: inspektor@cbi24.pl;
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,RIK.271.13.2019.DK” pn. Świadczenie usługi kompleksowej
polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Widawa oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Widawa, a także Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Widawa prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
4) 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 zwana ustawą Pzp,
5) 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;
6) 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;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) 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; (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),
- 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 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),
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) 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.
10). W przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące lub nie
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
należy złożyć oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza ofertowego.

Opracowali:
Dorota Kaczmarek

Elżbieta Czapińska
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Rozdział 3 Wykaz załączników do niniejszej Specyfikacji.

L.p.

Oznaczenie
załącznika

Nazwa załącznika

1

Załącznik nr 1

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia – wykaz i charakterystyka obiektów
objętych niniejszym zamówieniem

2

Załącznik nr 2

3

Załącznik nr 3

4

Załącznik nr 4

Wzór Formularza Ofertowego.
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie
z art. 22a ustawy Pzp.

5

Załącznik nr 5

6

Załącznik nr 6

Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

7

Załącznik nr 7

Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego umożliwiającej świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej
do obiektów Zamawiającego.

8

Załącznik nr 8

Istotne warunki umowy.

9

Załącznik nr 9

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

10

Załącznik nr 10

Oświadczenie 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 2019 r. poz.
1170)

11

Załącznik nr 11

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie 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.
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