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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.TO.25.2019 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargunieograniczonego na dostawę polegającą narealizacji zadaniapn.: „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: zamowienia@pgk.zyrardow.pl 

 Strona internetowa: www.pgk.zyrardow.pl 

e-mail: zamowienia@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 

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow 

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert) 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonegona 

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 oraz na 

stronie internetowej Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow od 

dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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 jestdostawa energii elektrycznej w planowanej ilości 5156,769 MWh, 

wokresie16 miesięcy dla punktów poboru Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” 

Sp.zo.o., zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia,zwanej dalej „SIWZ”. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

09310000-5 Elektryczność 

65310000-9 Przesył 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 1do SIWZ – Zestawienie punktów poboru 

energii elektrycznej. Prognozowane zapotrzebowanie ogółem w poszczególnych grupach 

taryfowych zawiera załącznik nr2 do SIWZ – Formularz cenowy. 

2) Określona w rozdz. III pkt 1 ilość energii elektrycznej będącej przedmiotem zamówienia jest 

wielkością szacunkową i 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 

http://www.pgk.zyrardow.pl/
http://www.pgk.zyrardow.pl/
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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) Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy 

Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi 

Normami. 

5) Wykonawca powinien posiadać aktualną umowę zawartą z właściwym Zamawiającemu OSD 

o świadczenie usług dystrybucji. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z 

rozwiązaniem/wypowiedzeniem obowiązującej umowysprzedaży energii elektrycznej. 

 

4. 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 

posiadabezterminowe 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 wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę. 

5) Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboruw 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. 

8) Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Elektra S.A, ul. Skierniewicka 10A,  

01-230 Warszawa – termin obowiązywania umowy do 31.08.2019 r.  

9) Adres i siedziba OSD: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia:  

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.,jednak nie wcześniej niż 

popozytywnie 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:  



Strona 4 z 21 

 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  

Wykonawca powinien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną obejmującą wszystkie taryfy, 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 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. Formularzofertowy, wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z formularzem cenowym-Załącznik nr 2, wypełnionym 

i podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie dotyczące 

spełnieniawarunków udziału w postępowaniu w formie wypełnionego i podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień 

– załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski 

Dokumentów Zamówienia 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.  

4. 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 Jednolitym 

Europejskim Dokumencie Zamówienia(tzw. JEDZ), o którym mowa w pkt. VI. 2. niniejszej SIWZ. 

5. 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 

Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, o którym mowa w pkt. VI. 2. niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

(www.pgk.zyrardow.pl) oraz na Platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej 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 – wypełniony i podpisany - Załącznik nr5 do SIWZ. 

7. 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 10 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 

przedłożyćnastępujące dokumenty: 

a) Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydanąprzez 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; 

http://www.pgk.zyrardow.pl/
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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. 

d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt. 13, 14, 21 PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

e) Zaświadczenie właściwego naczelnika skarbowego urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, doręczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. 

f) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organemw 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.  

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ;  

h) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, stanowiący Załącznik nr 

6 do SIWZ; 

i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.), stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 

4) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwieWykonawcę,którego oferta została 

najwyżej oceniona i który polegana zdolnościach lub sytuacj iinnych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 

wymienione w rozdziale VI, pkt 7.3) pkt a)-i). 

5. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów: 
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a) o których mowa w pkt 7.3), ppktd)składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert); 

b) o którym mowa w pkt 7.3) pkktc), e), f) składa dokument lub dokumenty, wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że:  

 nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 

 nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości(wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 5.1), 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 (wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące lub 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt 7.3) ppktd), składa dokument o którym mowa w pkt 5.1)a) 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym 

oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert). 

4) 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. 

5) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów o których mowa powyżej innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona 
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przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. (Nie dotyczy zobowiązania o którym mowa w art 22a ustawy, które ma być 

złożone w formie pisemnej, tj. w formie oryginału). 

6. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze. 

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2) Przepisy ustawy oraz zapisy niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

3) 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 2019 poz. 243z 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 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 498); 

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; 
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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. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz 

ust. 5 pkt 1, 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Ww. przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu,  

art. 24 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się. 

4. 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” 

dostępnego na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow 

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawca posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na 

pierwszej stronie SIWZ tj. ZP.TO.25.2019. 
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3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii nie działania 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardowZamawiający może również komunikować 

się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres zamowienia@pgk.zyrardow.pl 

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. 

5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow. 

6. Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami /udzielenia wyjaśnień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ są: 

1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

Tomasz Szwed, tel. 46 855-40-41, wew. 226 

2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: 

Paweł Prusik, Paulina Sapińska-Szwed, tel. 46 855-40-41, wew. 264 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie 

jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem 

że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa wyżej lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa powyżej. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowejzamieszcza na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow. 

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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12. Na podstawie ww. rozporządzeń dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

o której mowa w ppkt 13, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

17. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

18. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 1991) 

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych: 

1) jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie 

zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić 

i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

2) w przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę 

jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

za zgodność z oryginałem. 

19. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 

zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 
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Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy 

złotych) 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

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 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019r. Poz. 310). 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

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

ul. Czysta 5 

96 – 300 Żyrardów  

POLSKA 

Bank PEKAO S.A. nr konta 15 1240 5918 1111 0000 4910 7360 z dopiskiem na przelewie: „Dostawa 

energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o. o.” 

4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji 

Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 

przedstawiciela Gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z treści gwarancji winno 

wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 

31.05.2019r., do godz. 10:00. 

Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty za ważny, będzie termin 

uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert. 

6. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 

nieprawidłowy. 

 

X. Zwrot i utrata wadium. 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

XI. Termin związania z ofertą. 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznik nr 3 do SIWZ), 

2) wypełniony formularz cenowy (wg Załącznika nr2 do SIWZ), 

3) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania w formie wypełnionego i podpisanego 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień - Załącznik nr 4 do SIWZ, 

4) wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, (o ile są znane), (na 

formularzu ofertowym). 

5) wraz z ofertą należy złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli na zasoby takiego 

podmiotu powołuje się Wykonawca. 

3. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy.Składanie ofert przez https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardowjest dla 

Wykonawców całkowicie bezpłatne. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej (dalej Platforma) pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow, w zakładce „POSTĘPOWANIA" i pod 

nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow
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5. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały 

przedstawione w niniejszym rozdziale SIWZ. 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow , 

2) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy 

(adres:https://platformazakupowa.pl/Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin 

platformazakupowa.pldla Użytkowników (Wykonawców), 

3) korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do 

zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl,z zastrzeżeniem 

postanowień §4 Regulaminu, 

4) korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym 

w Regulaminie. 

5) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony 

www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome 

i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca 

pliki typu „cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s, 

www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 

1024x768 pikseli. 

6) Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, 

a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. 

7) Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet  

i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem 

pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego 

Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane 

wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące 

tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do 

Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 

8) Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: 

a) informacje ogólne, 

b) informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty, 

c) sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert), 

d) informacje dot. sposobu otwarcia ofert na 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow 

9) w przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o 

skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji 

związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych 

platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr 

tel. 22 101-02-02. 

 

https://platformazakupowa.pl/nowytarg
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
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6. Składanie ofert: 

1) Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez 

wypełnienie i podpisanie: 

a) formularz oferty (wg wzoru Zamawiającego), 

b) formularz cenowy (wg wzoru Zamawiającego), 

c) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

e) dokument potwierdzającego wniesienie wadium, 

f) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do 

działania w imieniu podmiotu trzeciego - w przypadku powoływania się przez Wykonawcę 

na zasoby podmiotu trzeciego. 

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy. Platforma 

szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu 

otwarcia ofert. 

3) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej, 

a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne 

stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247). 

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) 

do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem 

wymaganych dokumentów (w tym min.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 

poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez 

osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 

we właściwym rejestrze. 

5) W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów 

przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału 

dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego 

obowiązywania i zakres umocowania. 

6) Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza 

się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym 

7) Ofertę należy złożyć w oryginale.   

8) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających 

zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, 
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podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w 

jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 

dokument lub oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

10) 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 składa także jednolite dokumenty 

dotyczące tych podmiotów. 

11) Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia (np.w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

12) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych (art. 141 ustawy Pzp). 

13) jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

14) Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa 

Wykonawcy, adres, ..." należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich 

identyfikację. 

15) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym polu (w kroku 1) składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie 

tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie 

może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca 

tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot 

będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). 

16) Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak 

wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje 

jawnością całej oferty. 

17) Wykonawca obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy. 
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18) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej 

na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 

skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow do dnia 

31.05.2019 r., do godziny 1000. Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie 

możliwe. 

2. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 

31.05.2019 r.o godzinie 1030 w pokoju 201 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert na 

Platformie dokonane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

XIV. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla punktów poboru (nazwa budynków, 

obiektów)wyszczególniona została wzałączniku nr 1 do SIWZ na warunkach określonych w SIWZ 

tj. za 1 MWh energii elektrycznej, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię 

elektryczną w okresie 16 miesięcy.  

2. Dla obliczenia ceny oferty należy się posłużyć formularzem cenowym załącznik nr 2do 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. Cena wykonaniazamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których 

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić, w tym również podatek VAT, 

5. Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT 

6. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. 

7. W cenie oferty należy uwzględnić akcyzę. 

8. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową 

cenę podaną słownie. 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow
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XV. 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 = ilość punktów  

gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,  

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej, 

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 zaoferowanew 

złożonych ofertach. 

6. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji dooferty. 

7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

zwymogami 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. 

Uwaga: 

Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową. 

Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach istotnych 

postanowieniach umowy,stanowiących załącznik nr 7do SIWZ,  określonych w umowie. 

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w zł. 

 

XVI. 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 Wykonawcomoraz zamieści ją na swojej stronie internetowej 

www.pgk.zyrardow.pl oraz na stronie internetowej Platformy zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow. Zmiany są każdorazowo wiążące dla 

Wykonawców. 

2) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiejdodatkowe informacje, 

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną. Niezwłocznie 

po przekazaniuinformacjiw Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej zamieszcza ogłoszenie o 

http://www.pgk.zyrardow.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow
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zmianie ogłoszenia na swojej stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz na stronie 

internetowej Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow. 

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 Wykonawcóworaz przekażę stosownąinformacjęw 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na swojej stronie internetowej 

www.pgk.zyrardow.ploraz na stronie internetowej Platformy 

zakupowej:https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow. 

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofertyw celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 

2. 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 zamieszkaniai 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,  

3. Wyniki postępowania zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom oraz udostępnione za 

pośrednictwem Platformy na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia umowy regulującej 

współpracę Wykonawców, jeżeli oferta wspólna złożona została przez dwóch lub więcej 

Wykonawców/, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została 

zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem Platformy na stronie internetowejplatformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt umowy zgodny z Istotnymi postanowieniami 

umowy określonymi w załączniku Nr 7 do SIWZ oraz z zapisami określonymi w niniejszej SIWZ. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

http://www.pgk.zyrardow.pl/
http://www.pgk.zyrardow.pl/
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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. 

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. 

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

elektronicznej. 

6. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

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 zamówieniaw przypadkach i na 

zasadach określonych w art. 93 ust. 1ustawy 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. 

 

 

XXV. Załączniki do SIWZ: 

Załącznik Nr 1 - Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej 

Załączniki Nr 2- Formularz cenowy 

Załącznik Nr 3 - Formularz oferty 
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Załącznik Nr 4 -JEDZ 

Załącznik Nr 5–Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

ZałącznikNr 6 - Oświadczenie 

Załącznik Nr 7- Istotne postanowienia umowy 

Załącznik Nr 8- Klauzula informacyjna art. 13 

Załącznik Nr 9- Klauzula informacyjna art. 14 


