SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej także: „SIWZ”)
ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Policach
Adres: ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych i świątecznych, tel.: (91) 42-41-310, (91) 42-41311, fax: (91) 317-00-15

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO:
www.zwik.police.pl
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Procedura prowadzona jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późniejszymi zmianami oraz z 2017 r. poz. 1579) (dalej : ustawa)
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
Strona internetowa Zamawiającego www.zwik.police.pl, www.bip.police.pl, - Urzędu
Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3 oraz w siedzibie Zamawiającego i
Urzędu Miejskiego w Policach w tablicach ogłoszeniowych. Przekazane do Biuletynu
Zamówień Publicznych Portalu internetowego Urzędu.
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police
Sp. z o.o. na rok 2018 i 2019.
NUMER NADANY SPRAWIE PRZEZ ZAMAWIJĄCEGO: ZWiK/TT/4/17

Zatwierdzam::
mgr inż. Leszek Wyrwicz – Prokurent

Police, dnia 14.11.2017 r.
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I.Informacje ogólne:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do
udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Police Sp. z o.o. w roku 2018 i 2019
(CPV) : 09300000-2
Informacja w zakresie danych Zamawiającego (nazwa, adres, godzin
urzędowania zakładu), adresy strony internetowej oraz trybu postępowania
znajduje się na stronie 1(tytułowej) SIWZ.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do Ustawy (tekst
jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) (dalej : ustawa),
2. Do wymaganych w procedurze oświadczeń, informacji i dokumentów
zastosowanie ma odpowiednio Ustawa oraz Rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126),
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować
się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.
U. 2017 r. poz. 459, 933, 1132 ze zm. ; dalej: „kc.”), jeżeli przepisy Ustawy
nie stanowią inaczej.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579) (dalej: ustawa).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.
2.

Wspólny Słownik Zamówienia CPV: 09300000-2 – energia elektryczna.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do 91
obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. znajdujących
się w miejscowościach:
- Police,
- Tanowo,
- Trzebież,
- Drogoradz,
- Uniemyśl,
- Niekłończyca,
- Wieńkowo,
- Dębostrów,
- Węgornik,
- Tatynia,
- Sierakowo,
- Pilchowo,
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3.

4.
5.
6.

7.

- Przęsocin,
- Trzeszczyn.
na potrzeby eksploatacji obiektów/lokali szczegółowo wskazanych w
załączniku nr 6 do SIWZ
Zamawiający informuje, iż zmiana sprzedawcy odbywać się będzie po raz
kolejny – Zamawiający posiada rozdzielone umowy dostawy i sprzedaży
energii elektrycznej. Obecnym sprzedawcą jest ENEA S.A. ul. Grójecka 1,
60-201 Poznań, Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest ENEA
Operator Spółka z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10.04.1997r – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220.).
Dostarczana energia spełniać musi parametry jakościowe zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. – w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).
Zamawiający oświadcza, iż prognozy zużycia energii wskazane w Załączniku nr 6 do
SIWZ stanowią jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może
ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych
punktów odbioru energii elektrycznej. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od
prognoz zużycia energii wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ) uzależnione
będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych obiektów, z tym że
niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku
stosować zaoferowane w trakcie przetargu ceny energii. Wykonawca nie może
dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania),
jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą
lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowane ilości energii, wskazane w
Załączniku Nr 6 do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub
zmniejszeniem ilości punktów poboru energii elektrycznej, zmianą grupy taryfowej,
zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych punktów poboru energii
elektrycznej, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych punktów poboru
energii elektrycznej.

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VI. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy.
VII.

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie świadczenia przedmiotowej sprzedaży nastąpi od następnego dnia
po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej Umowy tj. od 01.01.2018 r.
zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD określającej
procedury i sposób wykonywania czynności związanych z ruchem sieciowym,
eksploatacją sieci i działalnością dystrybucyjną oraz ustawą Prawo
energetyczne, umów dystrybucyjnych zawartych przez Zamawiającego z ENEA
Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dane wynikające
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z treści art. 206 §1 kodeksu spółek handlowych) jednostek organizacyjnych:
ENEA Operator Sp. z o.o., Zakład Sprzedaży Dystrybucji Szczecin,
ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, ENEA Operator sp. z o.o., Rejon
Sprzedaży Usług Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin.
Z przyczyn formalno‐prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu
rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu
wykonania zamówienia do 31.12.2019r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym
rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował
energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany
sprzedawcy u OSD.
VIII. Czas trwania sprzedaży energii elektrycznej: od 1.01.2018 r. do
31.12.2019 r.
IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 Ustawy PZP mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1, Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
 posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną ważną w okresie wykonywania umowy
 posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA
Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479
Poznań z jednostkami organizacyjnymi w Szczecinie podanymi w
Rozdziale VII.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się
spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według
Załącznika nr 2 do SIWZ.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
 Wykonawca
musi
posiadać
odpowiednią
wiedzę
oraz
doświadczenie w zakresie obrotu energią elektryczną - Zamawiający
uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż energii elektrycznej o
wolumenie co najmniej 3.500.000 kWh w skali roku. Wykonawca nie
może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla
uzyskania wymaganej wartości porównywalnej oraz posiada,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Wykonawca
musi
dysponować
odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie.
Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie
oświadczenia według Załącznika nr 2 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1
pkt. 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie przepisów określonych w ust. 1 pkt. 1.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, w stosownych sytuacjach
polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizacje zamówienia.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp:
1) Zamawiający zawsze wykluczy Wykonawcę jeśli zajdzie, którakolwiek
z przesłanek opisana w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
2) Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu o
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp tj:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978, 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) (art. 24 ust. 5
pkt 1 PZP);
3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona.
4) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu będzie
przeprowadzona zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, opisane w części
X SIWZ.
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X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1)

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na
dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w załącznikach nr 2 i nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o
zamówienie, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z tych
Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w ust. 1.
Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasoby których nie
powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zamieścił informacje o tych podwykonawcach w
oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich tych podstaw.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp,
zobowiązany
jest
przekazać
Zamawiającemu
oświadczenie
o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art . 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z ww.
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
Zamawiający – przed udzieleniem zamówienia – wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni – aktualnych
(na dzień złożenia) następujących dokumentów i oświadczeń:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
b) oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy o świadczeniu usług
dystrybucji energii elektrycznej z OSD
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych głównych dostaw energii w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
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wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa
powyżej są:
 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
 oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedłożyć dokumenty
potwierdzające
należyte
wykonanie
dostaw
określone
w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego 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,
c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. By przedkładane w takiej
sytuacji przez Wykonawcę dokumenty mogły zostać uznane przez
Zamawiającego za wystarczające, musza zawierać, co najmniej informacje
dotyczące:
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a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,
przy wykonaniu zamówienia publicznego,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega
w odniesieniu do postawionych warunków udziału w postępowaniu,
zrealizuje usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy wobec tych podmiotów nie
zachodzą podstawy wykluczenia wskazane wyżej w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22
oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli zdolności podmiotu trzeciego, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, by Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub:
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże samodzielnie zdolności, o których mowa
w ust. 1 niniejszej części SIWZ.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa
każdy z tych Wykonawców w zakresie go dotyczącym.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w ust. 6 pkt 2
niniejszej części SIWZ.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 6 pkt
2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 6 pkt 2, 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 sadowym,
administracyjnym
albo
organem
samorządu
zawodowego
lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty
te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
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mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Jeżeli wykaz, oświadczenie lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty
budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
12. Pozostałe postanowienia dotyczące dokumentów i oświadczeń:
1) odnośnie Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu,
2) odnośnie Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku wątpliwości
Zamawiającego co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę w
stosunku do tej osoby, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu,
3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa powyżej, 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,
4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne,
5) Wykonawca
wpisany do
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych
Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące
spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć
zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy
organ lub certyfikat wydany przez właściwa jednostkę certyfikująca kraju, w
którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące
na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w
miejsce odpowiednich dokumentów, o których mowa powyżej,
6) oświadczenia, których Zamawiający żąda na podstawie Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), od Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
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określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców
składane są w oryginale; inne dokumenty, których żąda Zamawiający na
podstawie przedmiotowego rozporządzenia składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
7) 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, poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w
formie pisemnej lub w formie elektronicznej,
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów, których wymaga na podstawie ww.
rozporządzenia, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości,
9) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski,
10) w przypadku samodzielnego pobrania przez Zamawiającego oświadczeń
lub dokumentów z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, których
pobranie jest możliwe wyłącznie w języku innym niż polski, Zamawiający
zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski tych
dokumentów.
13. W zakresie, którego nie regulują postanowienia SIWZ, zastosowanie
maja odpowiednie przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
14. Jeżeli będzie, to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym
etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub
kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Uwaga – przedstawione w niniejszych materiałach przetargowych załączniki do
SIWZ są jedynie wzorami. Oferta i załączniki do niej mogą zostać
przedstawione w innej formie na formularzach Wykonawcy, istotne jest jedynie,
aby formularze te zawierały wszelkie informacje, o jakie chodzi
Zamawiającemu, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do SIWZ.
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawca przekazywać będą pisemnie lub faksem.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku
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3.
4.
5.
-

-

6.

7.

8.

9.

potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
Zamawiający żąda, aby wykonawcy w korespondencji posługiwali się
numerem przetargu, określonym w tytule niniejszej specyfikacji.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia –
Wiesław Złotucha, ul. Grzybowa 50, 72-010 Police , od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 do 14:00 tel. (91) 42-41-313, (91) 42-41-318, fax (91)317-00-15
w sprawach formalno-prawnych – Wojciech Kaspruk, ul. Grzybowa 50, 72-010
Police, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 tel. (91) 42-41-316,
fax (91) 317- 00- 15
Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami
wymaganymi na potwierdzenie spełnienia stawianych im warunków w
rozdziale X SIWZ, były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu
do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie
przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców, celem
udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ. Nie udziela się żadnych ustnych i
telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień i odpowiedzi
na pytania dotyczące SIWZ w formie pisemnej lub faksem. Zamawiający
udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na dwa dni przed
upływem terminu składania ofert wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali
SIWZ, 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.

XII. Wymagania dotyczące wadium:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości
21.920,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysiące dziewięćset dwadzieścia
złotych), w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru
Wykonawcy:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo -kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275
z późn. zm).
2. Wadium należy wnieść do dnia 22.11.2017 r. do godz. 11:00.
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3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek
Zamawiającego Nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA
II O/Szczecin, a dowód wniesienia wadium w postaci kopii dokonanego
przelewu załączyć do oferty.
W przypadku wnoszenia wadium przelewem, za termin wniesienia wadium
przyjmuje się datę uznania powyższą kwotą rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania
wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną
możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy oraz być ważne przez
okres związania ofertą, określony w SIWZ.
5. Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków
w stosunku do treści art. 46 ust. 5 ustawy skutkuje uznaniem nie wniesienia
wadium w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy z udziału
w postępowaniu.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie, o której mowa w pkt. 4, oryginał
dokumentu gwarancji lub poręczenia należy złożyć w kasie Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50, pok.
nr 17. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00.
Do oferty należy załączyć kopię dokumentu poręczenia lub gwarancji.
7. Dokument gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt 6 musi być
podpisany przez upoważnionego (uprawnionego) przedstawiciela Gwaranta
lub Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający
jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska).
8. Wadium, niezależnie od formy wniesienia podlega prawu polskiemu.
Wykonawcy wpłacając wadium obowiązani są podawać numer postępowania
przetargowego ZWiK/TT/4/17.
9. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być
wniesione przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę.
10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty
akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego
oferta zostanie uznana za odrzuconą.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium i dokonuje zwrotu wadium, zgodnie z
warunkami określonymi w art. 46 ustawy.
XIII.

Termin związania ofertą:
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
Wykonawca na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
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XIV.

Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby
ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta powinna być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do SIWZ.
4. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia
wymienione w niniejszej SIWZ.
5. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty, oświadczenia itp.)
musi być spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację
(z wyłączeniem pkt 16 XIV.). Strony (kartki) muszą być kolejno
ponumerowane.
6. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz
ofertowy, Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy –
wpisuje on „nie dotyczy”.
7. Oferta z załącznikami musi być zgodna z ustawą i SIWZ, a w szczególności
z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w innym języku.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski przez tłumacza przysięgłego. Podczas oceny ofert
Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym.
10. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana na komputerze lub inną
trwałą, czytelną techniką.
11. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty, dokumentów składających się
na ofertę i załączników mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne
przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz
wstawienie daty poprawki i własnoręcznej parafy Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Poprawki lub zmiany nie
datowane i nie parafowane uznane będą za nieistniejące.
12. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku
podpisania oferty przez osobę nie wykazaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym – rejestrze przedsiębiorców lub nie wykazaną w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub, dla której
upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z pełnomocnictwa załączonego
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do oferty winno
być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notarialnie) dla
osoby/osób podpisujących ofertę.
13. Załączane do oferty dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub
odpisów (kserokopii) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału dokumentu, gdy przedstawiona przez
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
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14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną
pieczątką osoby poświadczającej za zgodność z oryginałem lub czytelnie).
15. Formularze/
załączniki
zamieszczone
w
niniejszej
SIWZ
są
przykładowe/pomocnicze i dopuszcza się ich modyfikację w zakresie
układu graficznego, lecz muszą one prezentować wszystkie dane
wymagane przez Zamawiającego.
16. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są
jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane. W przypadku, gdy w ofercie znajdują się informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien złożyć stosowne
oświadczenie z podaniem, które strony oferty nie podlegają ujawnieniu oraz
dodatkowo na tych stronach winien umieścić klauzulę "informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji". W innym przypadku wszystkie informacje zawarte
w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione
pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania. Wykonawca
nie może zastrzec informacji dotyczących: nazwy (firmy), adresów, ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach. W przypadku objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa
dokumentów oferty, które nie stanowią takiej tajemnicy, Zamawiający uzna
to zastrzeżenie za bezskuteczne.
17. Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w pkt 4
należy złożyć w jednym egzemplarzu w dwóch (jedna w drugiej)
zapieczętowanych kopertach. Na zewnętrznej kopercie winien być
umieszczony napis:
"Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne w sprawie zakupu
energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Police Sp. z o.o. na rok 2018 i 2019”
nr postępowania przetargowego ZWiK/TT/4/17
NIE OTWIERAĆ przed ............(wpisać termin otwarcia ofert) godz.
.......”
18. Koperta wewnętrzna winna posiadać wpisaną nazwę, adres i telefon
Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych
informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe
dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.
20. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed
ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić
Zamawiającego.
21. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej
kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa
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Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się
odcisk pieczęci).
22. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
XV.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w IX SIWZ
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Grzybowa 50 w Policach,
w pok. 206 w terminie do dnia 22.11.2017 r. do godz. 11:00. Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.
2. Oferty złożone po terminie nie wezmą udziału w postępowaniu i będą
zwracane Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie odwołania.
3. Przy osobistym składaniu oferty Wykonawcy wydawane jest potwierdzenie
złożenia oferty z określeniem daty i godziny oraz numerem
zaewidencjonowania oferty.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2017 r. o godz. 12 w siedzibie
Zamawiającego ul. Grzybowa 50 w Policach, pok. 307. Kolejność
otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do
Zamawiającego.
5. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.
6. Otwarcie ofert jest jawne i prowadzone na zasadach określonych w art. 86
ustawy.
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi
Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie
dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ).

XVI.

Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena podana w ofercie musi obejmować wyłącznie wszystkie koszty
związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia opisanego
w SIWZ i wzorze umowy, w szczególności z uwzględnieniem akcyzy,
podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych,
kosztów pierwotnej legalizacji, oraz ewentualnych upustów i rabatów.
Rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów
pomiarowo-rozliczeniowych wg cen jednostkowych podanych w formularzu
ofertowym. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały
zmianom z wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie. Cena nie
podlega waloryzacji.
2. Cena przyjęta w ofercie może być tylko jedna, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie
z zapisami formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
4. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
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5. Rozliczenie za wykonane dostawy odbywać się będzie w okresach
miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
6. Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla 91 punktów poboru
opisanych w części SIWZ na warunkach określonych w SIWZ tj. za
1.661.416 kWh energii elektrycznej, stanowiących szacunkowe
zapotrzebowanie na energię w okresie 12 miesięcy tj. 3.322.832 kWh
w okresie 24 miesięcy.
7. Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto
wyrażoną w zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż cztery
miejsca po przecinku – Cj.
8. Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:
C = Cj x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy
+ podatek VAT następnie wpisać w druku „Oferta”. Cenę oferty należy
podać w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku.
9. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku
realizacji zamówienia z wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana
stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
10. Podany w załączniku nr 1 do SIWZ planowany pobór energii w ilości około
3.322.832 kWh za okres 24 miesięcy ma charakter wyłącznie orientacyjny
i przybliżony, a co za tym idzie, również nie stanowi zobowiązania do
pobrania energii elektrycznej w oszacowanym wymiarze. Wykonawcy nie
będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania mniejszej niż
przewidywana ilości energii.
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający
przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach
obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone
w PLN.
XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryteriów
zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Jedynym kryterium w tym postępowaniu przetargowym jest cena za cały
przedmiot zamówienia – 100%.
3. Ocena ofert w powyższym kryterium zostanie dokonana wg wzoru:
najniższa cena ofertowa
--------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium 100%
cena oferty badanej
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
końcową ocenę oferty.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej
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cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie
zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie
określonym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ oraz
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium
wyboru.
XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. W sporządzanej ofercie Wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy.
2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi na piśmie
wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Zamawiający zgodnie z art. 94 ustawy zawrze umowę w sprawie
zamówienia publicznego. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta
w terminie nie krótszym niż 10 dni po ogłoszeniu wyników przetargu, nie
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. W przypadku
wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, umowa może być
zawarta przed tym terminem.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy.
5. W przypadku wybrania oferty złożonej przez konsorcjum przed zawarciem
umowy Zamawiający może wymagać przedstawienia do wglądu umowy
regulującej współpracę Wykonawców w ramach zawartego konsorcjum.
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy
w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy.
XX.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach:
1. Wzór umowy wskazany jest w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy w następujących przypadkach:
a) zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku:
- zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących
wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób
spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż
Wykonawca stroną, a także innymi instytucjami, które na podstawie
przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,
- zmian miejsca dostawy,
- zmian ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii
elektrycznej, w tym zmian ilości punktów poboru energii,
- wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy (w
szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały
dłużej niż jest to określone w przepisach) wówczas czas trwania
rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w
życie,
- aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów,
- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego
skutkujących niemożliwością prowadzenia dostaw,
b) zmiana wartości cen jednostkowych brutto będzie możliwa w
przypadku:
- ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takiej sytuacji cenny
jednostkowe brutto zostaną zmienione na wyliczone w oparciu o
aktualne przepisy dotyczące naliczania podatku VAT,
- ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym, w takiej sytuacji cenny jednostkowe brutto zostaną
zmienione na wyliczoną w oparciu o aktualne przepisy dotyczące
naliczania podatku akcyzowego,
c) zmiana wartości umowy będzie możliwa w przypadku:
- zmiany cen jednostkowych brutto, których mowa w pkt. b),
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3.

4.
5.

6.

- zmiany wielkości poboru energii,
d) pozostałe zmiany:
- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ,
- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu
umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia.
e) zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w
Załączniku nr 6 do SIWZ będzie możliwa w przypadku: likwidacji punktu
poboru, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego
punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika, zaistnienia
przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie
procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez
Zamawiającego.
W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę,
zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków
umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub
neutralne dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego
przez strony.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do
kontaktów miedzy Stronami.

XXII. Żądanie Zamawiającego wskazania przez wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
1. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zadania podwykonawcom, musi złożyć wykaz czynności (zadań), które będą
przez nich wykonywane, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4
do SIWZ.
2. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty nie dołączy wykazu, o którym mowa
w pkt 1. będzie to równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że
przedmiot zamówienia zrealizuje bez udziału podwykonawców.
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też niniejszej
SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179198) ustawy.
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XXIV. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do procedury zmiany
sprzedawcy w wersji elektronicznej Word, Excel w dniu podpisania umowy
oraz załącznik do umowy nr 6 zawierającej niezbędne dane do
przeprowadzenia
zmiany
sprzedawcy
wyłonionego
w
przetargu.
Nadmieniamy, że weryfikacje punktów odbiorów energii elektrycznej
(załącznik nr 6 do SIWZ) sprawdził OSD nie wnosząc zastrzeżeń w
poprzednim zgłoszeniu. Informujemy, ze jest to kolejna zmiana sprzedawcy.
2. Zamawiający może dodać PPE w obrębie zawartych grup taryfowych
wymienionych w SIWZ i umowie bez konieczności modyfikacji SIWZ i umowy.
3. Sposób rozliczeń, w którym Wykonawca dostarczać będzie Odbiorcy faktury w
terminie do 7 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych.
Termin płatności faktury 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.
Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedłoży załącznik z rozliczeniem
poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej.
4. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
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