Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o.
ul. Czysta 5
96 – 300 Żyrardów
KRS 0000153850
NIP 838-000-72-01
REGON 750086653
tel.: (46) 855 40 41; (46) 855 40 42
fax.: (46) 855 32 80
ZP.22.TO.4-1.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż 221 000 euro na dostawę polegającą na realizacji zadania
pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
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I. Zamawiający.
Nazwa:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Adres:

96 -300 Żyrardów ul. Czysta 5

Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:

zamowienia@pgk.zyrardow.pl

www.pgk.zyrardow.pl

Numer telefonu: 46 855-40-41 lub 855-40-42
Numer faksu:

46 855-32-80

Godziny urzędowania:

od 7:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz.
1986 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą Pzp.
2. Zamawiający przeprowadza postępowanie przetargowe na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.
3. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pgk.zyrardow.pl od dnia publikacji
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Językiem postępowania o udzielenie zamówienia jest język polski. Cała korespondencja pomiędzy
Wykonawcami, a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim, w formie pisemnej.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1)

Określenie przedmiotu zamówienia.:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w planowanej ilości 1747,92 MWh, w
okresie 6 miesięcy dla punktów poboru Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z
o.o., zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zwanej dalej „SIWZ”.
2)

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09310000-5Elektryczność
65310000-9Przesył energii elektrycznej

3)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zestawienie obiektów obecnie użytkowanych przez Zamawiającego, moc umowna i grupy
taryfowe dla tych obiektów zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – Zestawienie punktów poboru
energii elektrycznej.
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Prognozowane zapotrzebowanie ogółem w poszczególnych grupach taryfowych zawiera
załącznik nr3 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Określona w rozdz. III pkt.1) ilość energii elektrycznej będącej przedmiotem zamówienia jest
wielkością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie dostarczonej energii. Zamawiający przewiduje, iż
rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź
zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowanie zużycia
energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.
3. Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie z tytułu ewentualnej różnicy ilościowej
pomiędzy przewidywaną ilością zamówienia a faktycznie zakupioną przez Zamawiającego.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty załącznik nr 4 do SIWZ
części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom.
5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
6. Wykonawca powinien posiadać aktualną umowę zawartą z właściwym Zamawiającemu OSD
o świadczenie usług dystrybucji.
7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z
rozwiązaniem/ wypowiedzeniem obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Uwagi:
1. Zamawiający informuje, że posiada i przekaże wszystkie niezbędne dane oraz dokumenty do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz
dokumenty do przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
2. Zamawiający informuje, że na wszystkie punkty poboru energii elektrycznej posiada
bezterminowe umowy dystrybucyjne.
3. Zamawiający informuje, że jest tylko jeden sprzedawca dla wszystkich punktów poborowych
energii elektrycznej.
4. Zamawiający upoważni i udzieli stosownych pełnomocnictw do wypowiedzenia obowiązujących
umów sprzedaży energii elektrycznej oraz wykonania czynności wymienionych w SIWZ (pkt. XVIII,
ppkt 2 SIWZ, pkt. XVIII, ppkt 23 SIWZ) wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.
5. Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru w grupie taryfowej B są dostosowane do
zasady TPA.
6. Zamawiający informuje, że dysponuje odpowiednim tytułem prawnym, który upoważnia go do
swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
7. Preferowany okres rozliczeniowy dla wszystkich PPE to 1 miesiąc.
Strona 3 z 20

8. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
9. Adres i siedziba OSD: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.03.2019r. przez na okres 6 miesięcy, jednak nie wcześniej
niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umów
dystrybucyjnych.

V.

Warunki

udziału

w

postępowaniu

oraz

opis

sposobu

dokonywania

oceny

spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Wykonawca powinien posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie
wykonywania umowy.

b)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości
nie niższej niż 250 000,00zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek
może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający określi, czy Wykonawcy, którzy przez oferowanie wykonania przedmiotu zamówienia,
spełniają wymogi określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów określonych w pkt V SIWZ.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt.V.1.2) lit.
b)niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać
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na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów lub na zdolnościach technicznych lub
zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. V. 4. niniejszej
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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.
2) Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące Załącznik nr 2a do SIWZ.
3. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2b
do SWIZ.
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w
pkt. VI. 2. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VI. 2.
niniejszej SIWZ.
c) 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, zamieścił informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VI. 2. niniejszej
SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
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samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4.Wykaz dokumentów i oświadczeń do złożenia których Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie
Wykonawcę (wraz z kpl. wzorów załączników i oświadczeń), którego oferta została najwyżej oceniona, w
wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie i aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1)

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału dotyczącego kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –Wykonawca
spełni warunek zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. V.1.2) a).

2)

W

celu

potwierdzenia

spełniania

warunku

udziału

dotyczącego

sytuacji

ekonomicznej

i finansowej – Wykonawca spełni warunek zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. V.1.2) b).
3)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca winien przedłożyć następujące
dokumenty:
a) Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wraz
z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej za ten okres;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty, o których mowa w pkt. VI. 4.3) od a) do
c) dla każdego z nich.
5. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. V i pkt VI:
5.1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z
wyjątkiem zobowiązań i oświadczeń, o których mowa w pkt. V oraz wykazów, o których mowa w pkt. V i pkt VI.,
które winny być złożone w oryginale;
5.2.W

przypadku

Wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o

udzielenie

zamówienia

oraz

w przypadku podmiotów, kopie dokumentów (zobowiązań) dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty;
5.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
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5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Stosownie do treści § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r.(Dz. U. z 2016 r, poz.
1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu o którym mowa w pkt. VI.4.3), c), 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, 14,21 oraz ust. 5. pkt 5 i 6
ustawy Pzp.
7. Stosownie do treści § 7 ust. 2 powołanego powyżej Rozporządzenia Ministra Rozwoju, dokumenty o których
mowa powyżej w pkt. VI.4.3, c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8. Stosownie do treści § 7 ust. 3 powołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, 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 w pkt. VI.4.3), c), 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.
A ponadto:
9. Pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających Wykonawców, określające postępowanie do
którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i Wykonawców
udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich Wykonawców.

VII.Podstawy wykluczenia.
1. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
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 (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1508 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
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upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2344 z późn. zm.);
2)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;

3)

jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4)

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;

5)

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6)

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7)

wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8)

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

VIII. Informacje o porozumiewaniu się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w pkt. V i VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których dopuszczalna jest forma
pisemna.

2.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.,
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów.

3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@pgk.zyrardow.pl, a faksem na nr (46) 855
32 80.

4.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.

5.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

7.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. VIII. 6 niniejszej SIWZ.

8.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt z Zamawiającym- niż wskazany w pkt. VIII, 3. SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie
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reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i
osobisty w swojej siedzibie.

IX. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania z ofertą.
1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

2.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)

wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 4 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,
łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ , a także
informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

2)

oświadczenia wymienione w pkt. VI. 2. niniejszej SIWZ;

3)

dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o
ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

2.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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5.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.

6.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.

Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

9.

Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów,
Oferta przetargowa na: „Dostawę energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”
Nie otwierać przed dniem 14.02.2019 r. do godz. 1030 .
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419z późn. zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę

złożone

w oddzielnej

wewnętrznej

kopercie

z

oznakowaniem

„tajemnica

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
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przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze
złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp

zostanie

odrzucona

(art.

89

ust.

1

pkt

2

ustawy

Pzp).

Wszelkie

niejasności

i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt. XII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia ofert.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie – pok.100 do dnia
14.02.2019 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów, POLSKA
Oferta w postępowaniu na: „Dostawę energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”
„Nie otwierać przed dniem: 14.02.2019 r., godz. 1030”

2.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.

Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. XII.1. niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

4.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 201, w dniu 14.02.2019 r.,
o godzinie 1030.
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5.

Otwarcie ofert jest jawne.

6.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pgk.zyrardow.pl ww.
informacje.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla punktów poboru (nazwa budynków,
obiektów) wyszczególniona została w załączniku nr 1 do SIWZ na warunkach określonych w
SIWZ tj. za 1 MWh energii elektrycznej, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię
elektryczną w okresie 6 miesięcy.
2. Dla obliczenia ceny oferty należy się posłużyć formularzem cenowym załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/MWh,
określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku – Cj. ewentualne rabaty, upusty
oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto.
4. Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:
C = Cj x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy + opłata handlowa + podatek VAT
następnie wpisać w załącznik nr 4. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku.
5. Cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić, w tym również podatek VAT.
6. Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT
7. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
8. W cenie oferty należy uwzględnić akcyzę.
9. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę
podaną słownie.
XIV. Ocena ofert.
1.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty brutto– 100%.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie
mniej, według wzoru:
(Cn / Cof.b) x 100 x 100% = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
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100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2. Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
3. Oferta niepodlegająca odrzuceniu z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 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. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty.
7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest
niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
Zamawiający postąpi jak określone w art. 90 ust.1 ustawy PZP. Obowiązek wykazania, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym
umową. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach określonych w
umowie.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w zł.

XIII. Zmiany w SIWZ
1. Zmiany w treści SIWZ
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ w wersji papierowej oraz zamieści ją
na swojej stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl. Zmiany są każdorazowo wiążące dla
Wykonawców.
2) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
przekazuje w Biuletynie Zamówień Publicznych dodatkowe informacje, informacje o niekompletnej
procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną. Niezwłocznie po przekazaniu informacji w
Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w swojej
siedzibie oraz na swojej stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl.
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3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ w wersji papierowejoraz
przekażę stosowną informację w Biuletynie Zamówień Publicznych i na swojej stronie internetowej
www.pgk.zyrardow.pl.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę w przypadku złożenia oferty po terminie oraz
zwróci ją po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Koperty oznaczone „Wycofanie” Zamawiający zwróci bez otwierania.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 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,
d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
5. Po wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
na tablicy ogłoszeń oraz umieści na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl.
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy
Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty za pomocą faksu lub/i drogą elektroniczną.
7. Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XVIII. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia, istotne dla stron postanowienia umowy.
1. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać umowy na świadczenie usług Dystrybucji
z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD), do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego.
2. Wykonawca - działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie wydanego upoważnienia wypowie aktualnie obowiązującą umowę kompleksową w terminie i w sposób gwarantujący
nieprzerwane zaopatrzenie Zamawiającego w energię elektryczną.
3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn zm.) i przepisów wykonawczych do
ustawy, oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych, a także na podstawie art. 94 ustawy Pzp.
Zamówienie nie obejmuje usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i
opomiarowaniem energii.
4. W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT ceny energii elektrycznej
zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia
ich wejścia w życie.
5. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie cen jednostkowych energii na zasadach jak niżej:
a.

Sprzedaż energii dla nowego punktu poboru energii nieujętego w załączniku nr 1 do SIWZ
lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący wzrost zużycia energii będzie dokonywana na
podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania
warunków realizacji zamówienia.

b.

Zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru
wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ odbędzie się na pisemny wniosek
Zamawiającego i nie będzie stanowiło odstąpienia od wykonania zamówienia chyba, że
przedmiotem wypowiedzenia będą wszystkie punkty poboru określone w załączniku nr 1
do SIWZ.

6. Zmiana załącznika nr 1 do SIWZ nie stanowi zmiany warunków wykonania zamówienia i nie będzie
skutkowała dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą
energię.
7. Dla obiektów nowych obowiązywać będą takie same zasady sprzedaży jak dla obiektów objętych
załącznikiem nr 1 do SIWZ.
8. Należność Wykonawcy ustalana będzie dla każdego punktu poboru energii indywidualnie na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i obowiązujących cen jednostkowych energii w danym
okresie rozliczeniowym.
9. Rozliczanie sprzedaży energii odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiaroworozliczeniowego w obiekcie.
10.Podatek VAT naliczany będzie wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
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11.Wymagany termin płatności faktur:
a. w przypadku faktur rozliczeniowych płatność winna nastąpić w terminie 30 dni od daty
prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej do zamawiającego,
b. w przypadku faktur zaliczkowych płatność winna nastąpić do 21 dnia następnego miesiąca,
następującego po dniu prawidłowo wystawionej faktury, ewentualnie do 21 dnia miesiąca
którego zakup dotyczy,
c. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail:
pgk@pgk.zyrardow.pl
12.W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów Obsługi Zamawiającemu przysługuje
prawo bonifikaty według określonych w § 42 Rozporządzenia 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 r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie
prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.
13.Bonifikaty jw. podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia. Każda ze stron może rozwiązać (unieważnić) umowę w wypadkach wskazanych w
jej treści, ustawie Prawo zamówień publicznych i ustawie Prawo energetyczne oraz w sytuacji, gdy
wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania działalności w przedmiocie zamówienia(brak
ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
brak umów o świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD);
14.Okres wypowiedzenia umowy ustala się na 3 miesiące kalendarzowe ze skutkiem na koniec
miesiąca.
15.Zawarta z Wykonawcą umowa musi zawierać co najmniej postanowienia wymienione w
art.5 ust. 2 i 4 a Prawo energetyczne.
16. Przygotowanie umowy, zgodnej z zapisami SIWZ, leży po tronie Wykonawcy
17. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na standardowych formularzach Wykonawcy, z
zastrzeżeniem, że jeśli między postanowieniami umowy przedstawionej przez Wykonawcę a
postanowieniami niniejszej SIWZ wystąpią rozbieżności, pierwszeństwo mają postanowienia
SIWZ.
18. Odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy skutkować będzie 10% karą
umowną liczoną od ceny brutto przedmiotu umowy dla Zamawiającego,
19. Odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z winy Zamawiającego skutkować będzie 10% karą
umowną liczoną od ceny brutto przedmiotu umowy dla Wykonawcy z tym jednak zastrzeżeniem,
że kara ta winna być wyłączona w sytuacjach opisanych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp,
20. Wykonawca zobowiązuje również do zapewnienia bilansowania handlowego dla energii
elektrycznej sprzedanej w ramach tego zamówienia,
Strona 17 z 20

21. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z
niebilansowaniem energii elektrycznej
22. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD.
23. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia podpisania
umowy, jednak nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz
wejście w życie umów o świadczenie usług dystrybucji, po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy.
24. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu odbioru konieczne będzie jednoczesne
obowiązywanie umów:
a. Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b. Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD
25.Wykonawca zobowiąże się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas
obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej na podstawie załączonego do umowy
pełnomocnictwa.
26.Wykonawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na inny podmiot
powiązany kapitałowo z Wykonawcą, lub inny podmiot będący następcą prawnym Wykonawcy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

XX. Pozostałe informacje oraz wymagania Zamawiającego.
1.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.

Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.

3.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

4.

Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
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5.

Nie przewiduje się dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem licytacji
elektronicznej.

6.

Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7.

Przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających w ramach zwiększenia punktów poboru
jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy do 10% wartości zamówienia.

XXI. Informacje dot. protokołu
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
XXII. Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust 1 i w art. 90. ust. 3 ustawy Pzp.
XXIII. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach
i na zasadach określonych w art. 93 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy Pzp.
XXIV. Podwykonawstwo.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania.
XXV. Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 – Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej
Załączniki Nr 2a i 2b - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik Nr 3 – Wzór - Formularz cenowy
Załącznik Nr 4 – Wzór -Formularza oferty
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Załącznik Nr 5–Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja, że
wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna art. 13
Załącznik Nr 7 – Klauzula informacyjna art. 14
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