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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Gnojnik 
Gnojnik 363  
32-864 Gnojnik 
1 4 – 68 69 600 
sekretariat@gnojnik.pl 
www.gnojnik.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik 

Wspólny Słownik Zamówień:   

09.31.00.00-5 - elektryczność 

09.30.00.00-2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

 

Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik zgodnie z wykazem punktów odbioru 
energii stanowiącym załącznik do siwz. 

Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
nie może powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Przedmiotem zamówienia jest sekwencyjna (codzienna) dostawa – sprzedaż energii 
elektrycznej wg standardowego profilu zużycia energii elektrycznej do oświetlenia dróg, ulic i 
placów od zmierzchu do świtu oraz całodobowa dostawa energii do pozostałych punktów na 
terenie Gminy Gnojnik w okresie od dnia zawarcia umowy nie wcześniej niż od dnia 
przewidzianego na 19.05.2017 r. do 30.06.2019 r. Termin rozpoczęcia dostawy może ulec 
zmianie. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia podpisania umowy nie 
wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, nie 
wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej i 
umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz nie wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. 

Opis potrzeb zamawiającego, dotyczących dostawy energii elektrycznej: 

Wykaz punktów odbioru /pomiarowych/ energii elektrycznej w dotychczas stosowanych 
taryfach został określony w załączniku nr 4 do siwz. 

Szacunkowa ilość energii w okresie sprzedaży to 630 043 kWh w taryfie oświetlenia 
ulicznego oraz 544 557 kWh w innych taryfach zgodnie z wykazem. Rozliczenie będzie 
następowało według faktycznie zużytej energii na podstawie odczytów z układów 
pomiarowych. 

Łączne planowane zużycie energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru i grup 
taryfowych wynosi 1 174 600 kWh. 

Godziny pracy oświetlenia ulic i placów są zgodne z ustawieniami zegara astronomicznego. 

Dostawa energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków oraz pozostałych punktów odbywa 
się całodobowo. 

Wykonawca nie będzie naliczał opłat za obsługę rozliczenia odbiorcy tzw. opłaty handlowej 
lub innych pokrewnych opłat. 

mailto:sekretariat@gnojnik.pl
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Operatorem systemu dystrybucji jest Enion SA, oddział Tarnów. 

Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo od Zamawiającego upoważniające  
do wykonania czynności związanych z rozwiązaniem obowiązujących oraz podpisaniem 
nowych umów. 

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 
ma charakter orientacyjny służący do przygotowania oferty i może ulec zmianie w trakcie 
trwania umowy, nie stanowi ona jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do zakupu 
energii elektrycznej w podanej ilości. Ewentualna zmiana zużycia nie będzie skutkowała 
dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość 
energii wg cen podanych w ofercie. Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii 
elektrycznej odbywać się będzie za pomocą układów pomiarowo - rozliczeniowych będących 
własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Zamawiający zastrzega, że ilość punktów poboru energii w okresie realizacji zamówienia 
może ulec zmianie w przypadku wybudowania, nabycia, zbycia lub likwidacji obiektów. 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.), przepisach 
wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.  

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również dopełnienie wszelkich formalności i 
uzgodnień z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej, by zachować płynność w 
dostawie energii i nie powodować przerw w dopływie prądu, w tym związanych ze zmianą 
sprzedawcy. Zamawiający do dnia podpisania umów przekaże stosowne pełnomocnictwo do 
złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży do OSD oraz wykonania 
czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. 

Obecnie Zamawiający posiada umowy rezerwowe na dostawę energii elektrycznej oraz 
umowę na czas nieokreślony na usługę dystrybucji.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji 
zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem 
niniejszego zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające 
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3.3. Miejsce realizacji: Gmina Gnojnik. 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 
UST. 1 PKT 6 I 7)  

4.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do dnia 30.06.2019 r. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 
późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych 
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warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 

Lp. Warunki  

1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, ważną w okresie obowiązywania umowy. 

2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości minimum 200 000,00 zł. 
 

3 Zdolność techniczna lub zawodowa 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 
dostawy zostały wykonane  oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane, wykonał co najmniej 2 dostawy energii 
elektrycznej (każda w ramach odrębnej umowy) o wartości minimum 300 000,00 zł.  

6.3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Zobowiązanie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) winno być 
złożone wraz z ofertą. 

6.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 
ust 1 pkt  13-22 i ust. 5. 

6.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za 
szkodę  poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
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6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.3. nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub 
finansową, o których mowa w pkt 6.3. 

6.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów  na zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które 
określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

6.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt 7.1. Lp. 1 i Lp.2.  

6.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku w 
Formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących 
wspólnie, ponadto Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy przedłożyć 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Jeżeli 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się to każdy z nich składa oświadczenia z art. 25a ust. 1 
ustawy Pzp potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw do wykluczenia (określone w pkt 
7.1. SIWZ). 

6.10. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 
mowa w pkt 6.5. 

6.11. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 
podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

6.12. Zamawiający ponadto przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

6.13. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

7.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy przedłożyć: 
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Lp. Oświadczenia  

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  
Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ  

2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

 

7.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca, którego 
oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie 
przedłożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 

Lp. Oświadczenia lub dokumenty 

1 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego   
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

2 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS   
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3 Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

4 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej 
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 

 

7.3. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2164 z późn. zm.)   zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego przedłożyć 
następujące dokumenty innego podmiotu:  

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29
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Lp. Oświadczenia lub dokumenty 

1 Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego   
Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

2 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS   
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3 Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej 
Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

 

7.4. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  Wykonawca, którego 
oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie 
przedłożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 

Lp. Oświadczenia lub dokumenty 

1 Koncesja 

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.), ważną 
w okresie obowiązywania umowy. 

2 Informacja banku lub kasy  
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie może złożyć dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 
zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29
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3 Wykaz dostaw 
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

 

7.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast 
dokumentów o którym mowa w pkt 7.2  
1) Lp. 2 –  4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

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

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, 
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.  
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 
– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126). 

 

7.6. Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 
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1 Pełnomocnictwo 
Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno 
być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

 

7.7. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego 
(określonych w pkt 7.4. Lp. 2 SIWZ), może złożyć inny dokument, który w wystarczający  
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 
postepowaniu. 

7.8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126)  dotyczące 
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć 
w oryginale. 

7.9. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), inne niż 
oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.7, należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

7.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

7.14. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń zawierających 
stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania. W 
przypadku przedstawienia przez wykonawcę  w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 
informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na 
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielnie zamówienia, 
zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 17 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. PODWYKONAWSTWO 

8.1. Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części zamówienia 
podwykonawcom. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

8.2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1. Lp. 1. 
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9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), prowadzi się z 
zachowaniem formy pisemnej. 

9.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - 
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.2, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpatrywania. 

9.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 9.2. 

9.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza 
na tej stronie. 

9.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

9.7. Oferty w niniejszym postępowaniu należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. 

9.8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

9.9. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami 
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, 
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Jeżeli 
zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. W 
przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę istnieje 
domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy 
lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 

9.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

Urząd Gminy Gnojnik 

32-864 Gnojnik 363 

tel. 14 – 68 69 600, fax – wew. 10 

sekretariat@gnojnik.pl 

www.gnojnik.pl 

mailto:sekretariat@gnojnik.pl
http://www.gnojnik.pl/
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1. W zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Leszek Ząbkowski – tel. 14 68 69 600  wew. 27  
     

2. W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami 
są: 

 
Gabriela Szczygieł -   tel. 14 – 68 69 600 wew. 23 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć 
tysięcy 00/100 PLN). 

10.2. Wadium musi być wniesione najpóźniej do końca terminu składania ofert. 

10.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

10.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w 
Brzesku o/Gnojnik 10 9453 0009 0020 0200 0039 0008; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

10.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

10.6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za skutecznie wniesione 
wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu 
składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego. 

10.7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego – pokój 6 - sekretariat. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego 
najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Kserokopię dowodu 
wpłaty/wniesienia wadium można dołączyć do oferty. 

10.8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

10.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

10.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
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została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

10.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

10.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn    
leżących po stronie wykonawcy.  

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

12.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi 
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być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę. 

12.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

12.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

12.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez 
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy 
czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony 
pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.  

12.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12.10. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe oświadczenia wymienione 
w pkt 7.1. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

12.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Dostawa energii 
elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik NIE OTWIERAĆ przed: 2017-05-09 godz. 8:50”. 
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot 
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.11 
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12.13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nie mogą 
być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej 
kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 6 - sekretariat do dnia  
2017-05-09 do godz. 8:50. 

13.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.  

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-05-09 o godz. 9:00, w siedzibie Zamawiającego, 
pokój  
nr 17 Sala narad, II piętro. 

13.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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13.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

14.1. W Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ  
i należy wyliczyć ją w oparciu o kalkulację zamieszczoną w formularzu oferty. W 
kalkulacji należy podać cenę jednostkową netto za 1 kWh dla poszczególnych taryf, 
przemnożyć szacowaną ilość kWh przez proponowaną cenę jednostkową, zsumować 
wartości netto, następnie od sumy wartości netto obliczyć podatek Vat oraz cenę brutto 
stanowiącą jednocześnie cenę oferty, która wykorzystana będzie do porównania ofert. 
Ceny jednostkowe netto posłużą do rozliczania stron na etapie realizacji zamówienia i 
pozostaną stałe w całym okresie obowiązywania umowy. 

14.2. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) zatem w 
cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów  
i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

14.3. Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH w zapisie liczbowym i słownie 
(podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). Zaokrąglenia 
cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia 
cyfra po przecinku od 5  
w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra  
po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie 
zmianie. 

14.4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego 
określone  
w niniejszej specyfikacji, zgodnie z dokumentacją przetargową oraz przy zastosowaniu 
polskich norm. Cena powinna obejmować elementy których wykonanie niezbędne jest 
dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty 
(w tym opłatę za obsługę rozliczenia odbiorców) i podatki (w tym podatek akcyzowy), a 
także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 

14.5. Zamawiający dopuszcza możliwość podania cen jednostkowych za 1kWh z 
dokładnością  
do czterech miejsc po przecinku. Ceny te będą wiążące w całym okresie obowiązywania 
umowy. 

14.6. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 

14.7. Zaakceptowane ceny jednostkowe będą niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom 
cen materiałów, usług czy stawek robocizny jakie kształtować się będą w okresie 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 
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14.8. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania  
w walutach obcych. 

14.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena 100 % 

 

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 C - Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga, gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof - cena podana w ofercie 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może 

uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

 

15.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem pkt 15.9, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

15.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

15.5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15.6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15.7. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp. 

15.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, 
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jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

15.9. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

15.10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

15.11. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się 
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 
kosztu, w szczególności w zakresie: 

1)  oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4)  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

15.12. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o 
których mowa w pkt 15.11, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, 
które nie wymagają wyjaśnienia; 

2)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.11. 

15.13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
wykonawcy. 
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15.14. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

15.15. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1)  jest niezgodna z ustawą; 

2)  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem pkt 15.9; 

3)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4)  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5)  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7)  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 15.9; 

8)  wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt 11.3, na przedłużenie terminu 
związania ofertą; 

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
zamawiający żądał wniesienia wadium; 

10)  oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 
zamawiającego; 

11)  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować 
w inny sposób. 

12)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 
art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). 

16.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w pkt 15.15. ppkt 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4)  wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Dostawa energii elektryczne na potrzeby Gminy Gnojnik 

 

 
System ProPublico © Datacomp Strona: 18/22 

6)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7)  unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 ppkt 1 i 5-7 Zamawiający 
umieści na stronie internetowej www.gnojnik.pl.   

16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

17.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, 
jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).  

17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

17.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

17.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

18.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 10 % ceny ofertowej. 

18.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

18.3. pieniądzu; 

18.4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

18.5. gwarancjach bankowych; 

18.6. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

18.7. 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. 

18.8. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

http://www.gnojnik.pl/


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Dostawa energii elektryczne na potrzeby Gminy Gnojnik 

 

 
System ProPublico © Datacomp Strona: 19/22 

1)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej; 

2)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

18.9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

18.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

18.11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

18.12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

18.13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości 
zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), jest zwracana nie później niż w 15. 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH 

19.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

19.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

19.3. Kupujący przewiduje następujące zmiany postanowień umowy: 

1) Zmiana terminu (w tym rozpoczęcia) dostawy jest możliwa w przypadku: 

a) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęskami 
żywiołowymi, uniemożliwiającymi dostarczenie przedmiotu zamówienia, 

b) innych przyczyn skutkujących niemożliwością wykonywania czynności 
przewidzianych umową,  

2) Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany: 

a) ustawowa zmiana stawki podatku VAT – Kupujący dopuszcza możliwość 
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy zmiany, 

b) ustawowa zmiana podatku akcyzowego od energii elektrycznej - Kupujący 
dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 
równą różnicy zmiany, 
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c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. 

3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ, 

b) zmiana planowanej wartości umowy, 

c) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Kupującego i ich formy 
prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, 
wyodrębniania, połączenia lub likwidacji,  

d) zmiana ilość punktów poboru energii w okresie realizacji zamówienia w 
przypadku wybudowania, nabycia lub likwidacji obiektów, 

e) zmiana grupy taryfowej oraz grupy przyłączeniowej (w przypadku zmiany grupy 
taryfowej na grupę taryfową, która nie została wyceniona w ofercie Sprzedawcy, 
zastosowanie znajdą ceny obowiązujące w cenniku Sprzedawcy na dzień 
dokonania zmiany umowy i będą niezmienne do upływu okresu jej trwania), 

f) zmiana mocy przyłączeniowej i mocy umownej, 

g) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,  

h) zmiana miejsca dostawy, 

i) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów, 

j) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Kupującego i Sprzedawcy, skutkujących 
niemożliwością wykonywania czynności przewidzianych umową, 

19.4. zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta 
bankowego, dotycząca nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – 
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych (w tym nazwa 
punktu poboru), zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i 
rachunkowych w treści umowy 

19.5. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 
uzasadnienie. Zamawiający przewiduje katalog zmian, na które może wyrazić zgodę, 
powyższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 
późn. zm.). 

20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
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1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę; 

2)  określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4)  odrzucenia oferty odwołującego; 

5)  opisu przedmiotu zamówienia; 

6)  wyboru najkorzystniejszej oferty. 

20.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

20.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub ważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

20.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia  przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

20.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

20.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.). 

20.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

20.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. 

20.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 
dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

21. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

21.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

22. POZOSTAŁE INFORMACJE 

22.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych  
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

22.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
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Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

1) Wzór oświadczenia o niewykluczeniu, 

2) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3) Wzór zobowiązania innego podmiotu, 

4) Wykaz punktów poboru, 

5) Wzór umowy, 

6) Wzór formularza oferty, 

7) Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

 


