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37-755 Krzywcza 36
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawą
Pzp” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) w trybie
ZAPYTANIA CENOWEGO
na:
„Dostawę energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza
od 14.06.2019 do 31.12.2019”

Sporządził

Zatwierdzam

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza
od 14.06.2019 do 31.12.2019

ROZDZIAŁ I
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Nazwa zamawiającego
2. Adres zamawiającego
3. Kod miejscowość
4. Adres internetowy (URL):
5. Adres poczty elektronicznej:
6. Numer telefonu:
7. Numer faksu:
8. Dni i godziny urzędowania:

Gmina Krzywcza
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
www.krzywcza.pl
sekretariat@krzywcza.pl
16/671-14-86
16/733-22-02
od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500
ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia zapytania cenowego na zadanie „Dostawę energii elektrycznej dla
obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza od 14.06.2019 do 31.12.2019”
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 Pzp.
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

2.

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej
od 14.06.2019 do 31.12.2019 r.

dla

obiektów

i

jednostek

organizacyjnych

Gminy

Krzywcza

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zamawiającego wskazanych w
Załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku
Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zmianami).
3.
Zakup będzie się odbywać na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.
Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.
4.
Dotychczas obowiązujące umowy na zakup energii obowiązują do 31.03.2019 roku.
5.
Podstawowe informacje
Ilość układów pomiarowych rozliczających
65
zużytą energię elektryczną
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w
okresie obowiązywania umowy w tym:
Taryfa C11:
- 236,160MWh
Taryfa C12A - strefa 1: - 1,918 MWh
324,486 MWh
Taryfa G12A - strefa 2 - 4,180 MWh
Taryfa C22A - strefa 1 - 22,500 MWh
Taryfa C22A - strefa 2 - 59,728 MWh
Informacja o OSD dostarczającym energię
PGE Obrót S.A. Rzeszów
elektryczną do obiektów
Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto
Informacja o zmianach ceny w okresie trwania
podczas trwania umowy, poza zmianami wynikającymi ze zmian
umowy
powszechnie obowiązującego prawa.
Informacja o udzieleniu Wykonawcy
Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i
pełnomocnictwa
stanowi do niej załącznik nr 10
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na
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poziomie (+/-)10%.
6. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej
przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii
elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj.
zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane
prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej
wysokości.
7. Kody CPV opisujące przedmiot zamówienia:
- 09310000-5 Elektryczność
ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie od 14-06-2019 roku.
2. Zakończenie do 31-12-2019 roku.
ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
WARUNKI PODMIOTOWE:
1. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń
i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy
Pzp. W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych
podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w stosunku do żadnego z tych
podmiotów nie mogą występować uwarunkowania zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych
lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy
złotych 00/100).
1.2.3. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie
mniejszym niż 1300 MWh (tysiąc trzysta).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o przedłożone dokumenty w
formule: spełnia/nie spełnia.

ROZDZIAŁ Va

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza
od 14.06.2019 do 31.12.2019

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcę w stosunku do którego otwarto

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.498 z późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp
2. 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– ar. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp
ROZDZIAŁ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAŁĄCZENIA DO OFERTY:
1.1. Oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. (załącznik nr 3 do SIWZ);
1.2. Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ).
1.3. Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1.4.
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w kwocie nie mniejszej niż 200.000,00 złotych
(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
1.5. Wykaz co najmniej 2 (dwóch) dostaw energii elektrycznej wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub
okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do
SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw 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.
1.6. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), a 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.
1.7. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
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1.8. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.9. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
1.10. Wykonawca powinien załączyć do oferty Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z
Wykonawców do reprezentowania pozostałych.
2. Dokumenty, o których mowa w mniejszym rozdziale, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem;
ROZDZIAŁ VII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ, i przygotować ofertę zgodnie z treścią
oraz wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 Na treść oferty składa się formularz oferty z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2.
 Do oferty należy załączyć oświadczenia określone w Rozdziale VIII SIWZ.
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w granicach
umocowania. Każdy wykonawca ma obowiązek udowodnienia w ofercie, że osoba lub osoby podpisujące ofertę
posiadają adekwatne uprawnienie do składania oświadczeń woli. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była
ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np.
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza
36, Biuro Obsługi Mieszkańca - parter oraz oznakować w następujący sposób:
Oferta na Dostawę energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza od
14.06.2019 do 31.12.2019 nie otwierać przed dniem 28.05.2019 r. godz. 1115.
9. Na kopercie należy umieścić, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres
zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia wraz z podaniem podstaw prawnych i uzasadnienia faktycznego,
zastrzeżonych przez siebie dokumentów jako Tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku braku pisma
uzasadniającego zastrzeżenie, zamawiający uzna, że informacje nie zostały w sposób skuteczny zastrzeżone jako
tajemnica przedsiębiorstwa czego konsekwencją będzie udostępnienie oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą
bez żadnych ograniczeń.
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12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki,
modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte podczas otwarcia
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
ROZDZIAŁ VIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, (art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.
85 ust 2).
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
6. Zamawiający, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie zgodził się na przedłużenie
okresu związania ofertą.
ROZDZIAŁ IX
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa 28.05.2019 roku o godz. 1100
2. Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres zamawiającego: Urząd
3.
4.
5.
6.

7.

Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36 (Biuro Obsługi Mieszkańca - parter)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w treści SIWZ.
Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 1 niniejszego Rozdziału, zostaną zwrócone bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 28.05.2019 roku o godz. 1115, w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 6.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (bip.ugkrzywcza.pl) informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
Zamawiający zapewni wgląd do ofert od chwili ich otwarcia, na podstawie pisemnych wniosków skierowanych do
Wójta Gminy Krzywcza. Zamawiający ustali termin udostępnienia ofert, zachowując kolejność złożonych wniosków i
poinformuje o powyższym wnioskodawców. Udostępnienia dokonuje się z zastrzeżeniem ochrony informacji
ustawowo chronionych.
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9. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Przekazanie protokołu lub załączników
następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w
postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów,
zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Bez zgody
zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez
zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych
służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
10. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania
informacji o unieważnieniu postępowania.
11. Informacje dotyczące sposobu udostępniania protokołu lub załączników do protokołu, znajdują się w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie protokołu postępowania (Dz. U z 2016 r. poz. 1128)
ROZDZIAŁ X
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - składanie ofert odbywa się za pośrednictwem
2.

3.

4.

5.

6.

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 poz.
2188 ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych (Dz. U z 2016r. poz. 1020) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. –
Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 , poz. 2188 ze zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faxu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zmianami).
Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje za pośrednictwem faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nie udziela się żadnych
ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w
sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wszelką korespondencję do Zamawiającego Wykonawcy przekazują w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 – 1500.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej.
Osobami - ze strony zamawiającego - upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest:
w sprawach merytorycznych:
p. Bogusław Czech – Inspektor Urzędu Gminy w Krzywczy
tel. 16/671-14-86 w 29
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ROZDZIAŁ XI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji.
W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto sprzedaży energii elektrycznej w
zł/MWh, wraz ze wskazaniem należnego podatku VAT, gdzie cena jednostkowa brutto to cena jednostkowa netto
powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru:
C = Cj brutto x E
gdzie:
Cj brutto = Cj netto +podatek VAT
C - cena oferty brutto
Cj netto - uśredniona cena jednostkowa energii elektrycznej netto [w zł za MWh] (uśredniona dla wszystkich grup
taryfowych) dla punktów poboru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Podatek VAT – wartość należnego podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi na dzień składania Oferty
przepisami
E - szacunkowa ilość energii elektrycznej [w MWh] dostarczanej w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru
opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Ceny jednostkowe podane przez wykonawcę powinny uwzględniać zysk wykonawcy, oraz wszystkie inne koszty (w
tym opłaty handlowe) związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji, jak również
możliwe odchyłki wielkości poboru energii elektrycznej.
Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z Formularzem
załączonym do niniejszej Specyfikacji (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną o obowiązującą w momencie
składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
Cena jednostkowa brutto za 1 MWh podane przez Wykonawcę pozostanie przez cały okres realizacji umowy
niezmienna, z zastrzeżeniem zapisów Umowy (§ 17 Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ).
Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
ROZDZIAŁ XII
OPIS KRYTERIÓW I ICH WAG ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował jednym kryterium:

Cena– waga kryterium 100 %

2. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów liczonych wg poniższego

3.
4.

5.
6.

wzoru.:
Wartość punktowa ceny = Rc = Cmin/Cn
Rc ranga kryterium cenowego
Cmin - najniższa cena spośród oferowanych
Cn cena badanej oferty
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów.
W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert zawierają taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
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3) 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.
ROZDZIAŁ XIII
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XIV
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 8 – Istotne postanowienia umowy.
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą wyłącznie na podstawie danych o zużyciu energii
elektrycznej udostępnionych wykonawcy przez OSD za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający nie dopuszcza
wystawiania faktur na podstawie zużyć szacunkowych sporządzonych przez wykonawcę.
Faktury Wykonawca wystawiać będzie zgodnie z dyspozycją zamawiającego zawartą w umowie lub w załączniku do
Umowy.
Wykonawca składając Ofertę winien uwzględnić konsekwencje wynikające z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
oraz Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura I FPS 1/13) w sprawie statusu prawno podatkowego
w podatku od towarów i usług samorządowych jednostek budżetowych. Zamawiający zastrzega, że w miejsce
dotychczasowych Odbiorców/Płatników/Nabywców faktur, posiadających status samorządowej jednostki
budżetowej, może (w formie Aneksu do Umowy) wprowadzić jako Nabywcę faktury zamawiającego lub
zamawiającego ze stosowną adnotacją wskazującą na jednostkę organizacyjną, a wykonawca zobowiązany będzie
do uwzględnienia tej zmiany w wystawianych fakturach VAT oraz zgłoszenia zmian właściwemu OSD pod rygorem
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z brakiem możliwości prawidłowego rozliczenia podatku od
towarów i usług.
Wykonawca składając Ofertę winien uwzględnić oczekiwania, aby faktura dotycząca samorządowych jednostek
budżetowych umożliwiała wprowadzenie w miejsce nabywcy faktury dane zamawiającego, a w miejsce odbiorcy
faktury dane wskazanej jednostki organizacyjnej zamawiającego lub zamawiającego i jednostki organizacyjnej, oraz
odmienny adres korespondencyjny. Szczegółowe wytyczne dotyczące danych do faktury oraz adresów
korespondencyjnych zamawiający wskaże w umowie, bądź w formie Aneksu do umowy.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia zawarta zostanie 1 (jedna) umowa sprzedaży
energii elektrycznej, pomiędzy Gminą Krzywcza (działającym w imieniu własnym oraz reprezentowanych jednostek)
a wykonawcą.
ROZDZIAŁ XV
INFORMACJE DODATKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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ROZDZIAŁ XVI
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i 14 RODO
1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1.1 administratorem danych osobowych jest Gmina Krzywcza z siedzibą w Krzywczy 36, 37-755 Krzywcza, tel.: +48 16
671-14-86, fax: 16 733-22-02, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl
1.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzywcza jest Pan Dariusz Surówka tel.: 606-977-407, email: dsurowka@kancelariaprawna.pl;
1.3 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów i jednostek
organizacyjnych Gminy Krzywcza od 14.06.2019 do 31.12.2019r.” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
1.4 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
1.5 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
1.6 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
1.8 osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
1.9 osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2 Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2
do SIWZ)
ROZDZIAŁ XVII
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Wykaz punktów poboru (pdf., xls),
Formularz oferty,
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Oświadczenie w sprawie powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego,
Wykaz dostaw,
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
Projekt umowy,

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza
od 14.06.2019 do 31.12.2019

Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

Tabela z danymi do zmiany sprzedawcy,
Pełnomocnictwo.

Podpisy komisji przetargowej:
1.………………..………………………..
2. ………………………………………..
3. ……….....…………………………….

Podpisy osoby odpowiedzialnej za realizację zadania:
…………………………………………

