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Znak sprawy ZP.271.26.2018 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej „SIWZ”  

 

 

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1579, poz. 2018), zwanej w treści 

SIWZ „PZP”,  

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP 

 

dla zadania pod nazwą: 

 

„Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Biały Dunajec”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biały Dunajec, dnia 13 grudnia 2018 r. 

pieczęć zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

podpis i pieczęć imienna 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 
1.1. Gmina Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec 
1.2. e-mail: przetargi@bialydunajec.com.pl 
1.3. telefon: (18) 20-79-521 

1.4. fax: (0-18) 20-73-124 
1.5. Strona internetowa: www.bialydunajec.com.pl 
1.6. Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 
 

działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: 

Urzędu Gminy Biały Dunajec 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu 

Szkoły Podstawowej w Gliczarowie Dolnym 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliczarowie Górnym 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliczarowie Dolnym 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierockiem 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu, 

Gminnego Ośrodka Kultury 

zwana dalej „Zamawiającym”. 

 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia  

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu 

nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017 poz.1579, poz. 2018), zwanej 

dalej „Pzp”. 

2.2. Na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest, „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy 

Biały Dunajec”  , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Biały 
Dunajec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biały Dunajec wymienionych w pkt 1 
niniejszej SIWZ. 

3.2. Całkowite szacunkowe zużycie energii [MWh] w okresie 23 miesięcy wynosi ok. 
546,26MWh dla oświetlenia ulicznego, lokali i obiektów na terenie Gminy Biały 
Dunajec. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do 
SIWZ). Szczegółowe rozliczenie dostarczonej energii nastąpi na podstawie faktycznej 
ilości zużytych kWh) 

3.3. Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi 
najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania 
do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach 

3.4. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu 
do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie 
procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy 
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne 

mailto:przetargi@bialydunajec.com.pl
http://www.bialydunajec.com.pl/
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rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii 
elektrycznej/umów kompleksowych/ umów rezerwowych. 

3.5. Energia elektryczna będzie dostarczana do następujących jednostek organizacyjnych: 
1. Urzędu Gminy Biały Dunajec 

2. Szkoły Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu 

3. Szkoły Podstawowej w Gliczarowie Dolnym 

4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliczarowie Górnym 

5. Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliczarowie Dolnym 

6. Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach 

7. Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierockiem 

8. Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu, 

9. Gminnego Ośrodka Kultury 

3.6. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie 

do zgłoszenia w  imieniu własnym i zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży 

energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.7.  Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia: 

3.7.1. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755, poz. 685, poz. 650, 

poz. 1000.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623 z późn. zm.). Zasady 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 

3.7.2. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy – Zamawiający nie 

przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza 

zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

3.7.3.  Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego 

zużycia energii, według cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 

3.7.4. Zamówienie obejmuje także nowe punkty odbioru nie wskazane w pkt 3.5 

niniejszej SIWZ 

3.7.5. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 

 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 

09310000-5 Elektryczność, 

3.8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

3.8.1. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy realizacji 

zobowiązań zawartej Umowy. 

3.8.2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty i szkody powstałe 

w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy lub przy okazji 

jej wykonywania, a będące następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, 

a także osób przez niego upoważnionych do realizacji poszczególnych czynności 

objętych Umową. 

3.8.3. Wykonawca winien: 

a) zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty, 

b) sprawdzić i zweryfikować materiały oraz niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający 

nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości 

SIWZ po upływie terminu zgłaszania uwag. 

3.9. Zamawiający nie stawia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
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zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, poz. 
1000, poz. 1076) (art. 29 ust. 3a Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt. 8a Pzp). 

 

4. Części zamówienia 
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 
5. Zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych 
5.1. Zamawiający nie przewiduje możliwość realizacji zamówień uzupełniających o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. 

6. Oferty wariantowe 
6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Informacje nt. możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom 
7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub części zamówienia 

podwykonawcom.  

W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany w ofercie wskazać te części 

zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 

8. Informacja nt. zawarcia umowy ramowej 
8.1. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

9. Termin wykonania zamówienia 
9.1. Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r. 

Termin ten może ulec zmianie w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia 
Wykonawcy, jednak zawsze będzie to okres do 31.12.2020 r.  
Termin realizacji wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii 
elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.  

10. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny spełnienia tych warunków. 
10.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

10.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP 

10.1.2. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

z powodów określonych w art. 24 ust.5 pkt. 1 Ustawy PZP. 

10.1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu 

10.2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, 
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp w zakresie: 

 

10.2.1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek 
o ile wykaże, że posiada koncesję (obowiązującą przez cały okres 
obowiązywania umowy) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. 
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 
podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie 
spełnia/nie spełnia; 

10.2.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej 
lub zawodowej 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli 
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum 1 
zamówienie na sprzedaż energii o wartości 80 tyś złotych. 
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10.3. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej 

innych podmiotów: 

10.3.1. wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 

i zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

10.3.2. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

10.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępnianie 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 i ust. 5 pkt 1, ustawy Pzp. 

10.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

10.3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

o którym mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp, 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy 

Pzp. 

10.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą bez dokonania jej badania 

 i oceny. 

10.5. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca 

spełnił warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale. 

10.6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

10.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(w tym spółki cywilnej) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast 

spełnienie warunków udziału Wykonawcy wykazują łącznie. 

10.8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych, 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym 

lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
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stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

10.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 

dowody, o których mowa w pkt. 10.8 

 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 
11.1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 
nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, 
 że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać 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 wykluczenia. 

11.3. 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 

11.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

11.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w szczególności 

następujących dokumentów, w zakresie warunków udziału w postępowaniu o których 

mowa pkt. 10 ust. 2 SIWZ: 

 

11.5.1. Posiadania kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W tym zakresie zamawiający 

wymaga aby wykonawca przedstawił: 

- ważną koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o której 
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 
r., poz. 755 z późn. zm.). 

11.5.2. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie zamawiający 
wymaga aby wykonawca przedstawił: 

            - wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 



 
Prowadzący sprawę: Adam Matyga – Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień publicznych 

   tel. 18 20-795-21 | e-mail: przetargi@bialydunajec.com.pl. | Pokój 1 

Strona 7 z 36 

 

wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 
zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy. Wzór druku wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

 
11.6. w zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 

1 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców przedłożenia oświadczeń 

i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy, oprócz 

oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.1. SIWZ składanego przez wykonawcę wraz 

z ofertą – załącznik nr 2 do SIWZ. 

11.7. dokumenty podmiotów zagranicznych: 

       - nie dotyczy. 

11.8. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 

lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

11.9. Inne wymagane dokumenty: 

- Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru formularza 
ofertowego podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 
(załącznik nr 1 do SIWZ). 

- Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z 
dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) - wzór załącznik nr 5 do SIWZ. 

11.10. Wymagania formalne w stosunku do dokumentów: 

11.10.1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

11.10.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11.10.3.  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. 

11.10.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

11.10.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń 

lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
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pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

11.10.6. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 

na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

11.10.7. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu 

niewłaściwie poświadczonego (nie poświadczenie klauzulą „za zgodność 

z oryginałem” odpisu lub kopii) spowoduje wezwanie przez Zamawiającego 

do uzupełnienia dokumentów. Brak uzupełnienia dokumentów przez 

Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty. 

11.10.8. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie 

za zgodność z oryginałem kopii wystawionej przez osoby do tego upoważnione.  

11.10.9. Uzupełnieniu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp podlegają 

wyłącznie dokumenty, o których mowa w  art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W tej 

sytuacji nie podlegają uzupełnieniu inne wymagane w SIWZ dokumenty takie 

jak.: formularz oferty. 

11.10.10. Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone 

przez Wykonawcę do oferty, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. 

11.10.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych 

niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego. 
12.1. Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów. 

 

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

13.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy 

spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. 

Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 

13.2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego 

się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich 

wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców 

musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem 

był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

13.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi 

wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty 

i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają 

samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

13.4. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy 
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z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

13.5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

13.6. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum. 

13.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

13.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki 

cywilnej), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej 

określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców (osób) oraz zasady ich 

współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający żąda przedstawienia 

wyżej wskazanego dokumentu przed podpisaniem umowy. 

13.9. Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej): 

13.9.1. będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym 

za wykonanie Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego 

ograniczona; 

13.9.2. powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie 

miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą 

z tych osób i na adres którego doręczane będą wszelkie pisma i oświadczenia. 

 

14. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego: 
14.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

14.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

14.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

wraz z ofertą przedłoży w szczególności przedstawiając w tym celu: 

14.3.1. pisemne (w oryginale) zobowiązanie-oświadczenie innych podmiotów do oddania 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, (wzór 

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) lub inny dokument, z którego takie 

zobowiązanie wynika. 

14.4. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby 

uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający 

informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. 

Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie 

będzie wynikało. 
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14.5. 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 oświadczeniu, o których mowa w pkt. 9.1.1.) SIWZ. 

14.6. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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, żąda 

aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał: 

14.6.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

14.6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

14.6.3.  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego  

14.6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

14.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

14.8. 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 ustawy Pzp. 

14.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, udostępniającego, 

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: 

14.10. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

14.11. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe określone przez Zamawiającego. 

 

15. Informacja o sposobie porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania art. z Wykonawcami 

15.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

15.2. Sposób porozumiewania się: 

15.3. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. z dnia 12 lipca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1481 z 2018 r. poz. 160, 138, 650), osobiście, za pośrednictwem posłańca 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650)  z uwzględnieniem wymogów 

dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 
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15.4. W toku postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą 

elektroniczną – pocztą elektroniczną. 

15.5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

15.6. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

dokumentów przesłanych drogą elektroniczną. 

15.7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, uważa się za wniesione 

z chwilą, gdy doszły one do odbiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich 

treścią. 

15.8. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie 

z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, 

żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. 

15.9. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujące 

adresy mailowe: przetargi@bialydunajec.com.pl za potwierdzeniem otrzymania 

wiadomości, natomiast do Wykonawców wyłącznie na adres/adresy e-mail, lub nr 

faksu podane w formularzu oferty dla osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym. 

15.10. W przypadku zmiany tych danych kontaktowych w trakcie trwania procedury 

przetargowej Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym 

Zamawiającego. Konsekwencje braku informacji o zmianie danych kontaktowych 

ponosi Wykonawca, co w szczególności oznacza domniemanie doręczenia na adres 

pierwotny wskazany w ofercie. 

15.11. Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

oraz oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany 

przedmiot wymagań określonych przez Zamawiającego, podlegają złożeniu w formie 

pisemnej (oryginał – w przypadku oświadczeń, bądź kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem – dokumenty inne niż oświadczenia) określonej w §14 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r., poz. 1126 

z późn. zm.). 

15.12. Dokumenty składane na potwierdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

muszą być dostarczone w formie pisemnej. Zamawiający uzna, że złożenie 

dokumentu nastąpiło w wymaganym terminie pod warunkiem, że w wyznaczonym 

terminie do Zamawiającego wpłynie mail z uzupełnieniem, a dokument w formie 

pisemnej dotrze do Zamawiającego nie później niż 3 dni po terminie wskazanym 

w wezwaniu do uzupełnienia. 

15.13. Uzupełnienie dokumentów elektronicznie nie uchybia obowiązkowi przedłożenia 

ich w formie pisemnej. 

15.14. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:  

Adam Matyga tel: (+48) 18 20 795 21 w dni robocze w godz. 

pomiędzy godz. 730 a 1530 

 

16. Wymagania dotyczące wadium: 

16.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

mailto:przetargi@bialydunajec.com.pl
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17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

17.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

18. Termin związania ofertą: 

18.1. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

18.2. 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. 

18.3. Brak zgody wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. 

19. Opis sposobu przygotowania oferty: 

19.1. Ofertę należy złożyć w 1-ym egzemplarzu (oryginał). 

19.2. Ofertę wraz z załączanymi do niej dokumentami stanowiącymi treść oferty, 

pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, 

wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. 

19.3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę 

ostateczną. 

19.4. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum. 

Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, 

że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

19.5. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ; bez żadnych 

zastrzeżeń i uwarunkowań. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną 

odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami SIWZ. 

19.6. Zmiany lub wycofanie oferty:  

19.6.1. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 

ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, 

gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

19.6.2. Zmiana złożonej oferty. 

           Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu 

i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 

koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem 

“ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej 

„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

19.6.3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela 

Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę 
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zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„WYCOFANIE”. 

19.7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty. 

19.8. Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy 

Pzp uznaje się za odrzucone. Odrzucenie ofert nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 

ust. 1 ustawy Pzp. 

19.9. Kompletna oferta powinna zawierać: 

19.9.1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do SIWZ 

19.9.2. Oświadczenia o którym mowa w pkt. 11.1 SIWZ - załączniku nr 2 do SIWZ. 

19.9.3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych 

dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji 

nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Treść 

pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania, których 

pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale 

lub notarialnie poświadczonej kopii. 

19.9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo 

do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie i udzielających 

pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego 

z jej wspólników. Wzór takiego pełnomocnictwa – załącznik Nr 5 do SIWZ. 

19.10. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości zmiany 

Pełnomocnika poza zdarzeniami losowymi. 

19.11. Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika 

określonego w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie powyżej. 

19.12. Wszyscy wykonawcy występują wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, 

będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. 

W przypadku wygrania przetargu pełnomocnictwo to będzie załączone do umowy. 

19.13. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 

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

konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003 r. poz. 1503, Dz. U. z 2018 r. poz 419.), 

a wykonawca zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, to wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane 

innym uczestnikom postępowania. 

19.14. Wykonawca winien wyodrębnić informacje zastrzeżone w formie osobnego pakietu. 

Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – 

NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

19.15. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć 

do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie, co do charakteru zastrzeżonych w niej 

informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek 
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określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003 r. poz. 1503, Dz. U. z 2018 r. 

poz. 419), tj. że zastrzeżona informacja: 

19.15.1. ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

19.15.2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także 

19.15.3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

19.16. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, może 

zostać potraktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu 

na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji. 

19.17. Poprawki w ofercie muszą być dokonane poprzez skreślenie części poprawianej 

i czytelne naniesienie treści właściwej oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisujących ofertę. 

19.18. Oferta pod rygorem odrzucenia musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i ustawą 

Pzp oraz przygotowana na drukach wg wzorów stanowiących załączniki SIWZ. 

W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy 

i opisy zawarte w załączonych wzorach.  

19.19. Dla sprawnego przebiegu sprawdzenia i oceny oferty zaleca się, aby była ona spięta 

w sposób trwały i posiadała ponumerowane karty lub strony.  

19.20. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

 
20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

20.1. Opis oferty: 
20.1.1. Oferty w postaci pisemnej w języku polskim (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) 

należy składać w kopercie zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią firmową 
Wykonawcy. 

20.1.2. W celu odróżnienia oferty od zwykłej korespondencji i zabezpieczenia 
jej przed przypadkowym otwarciem, należy na kopercie zewnętrznej 
umieścić napis jak niżej: 

 

Wykonawca: Adres, telefon, faks, e-mail 
 
 

Urząd Gminy Biały Dunajec  

Ul. Jana Pawła II 312 

34-425 Biały Dunajec  

Oferta na wykonanie zadania pn.: 

„Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Biały Dunajec”  

 Numer sprawy: ZP.271.26.2018 

 

nie otwierać przed: 21.12.2018 r. godzina 10:30 

w innym przypadku Zamawiający zostaje całkowicie zwolniony 

z odpowiedzialności z tytułu ewentualnego przypadkowego otwarcia 
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oferty lub poinformowania Wykonawcy o istotnych zmianach 

w postępowaniu. 

20.1.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert 

lub spóźnione z uwagi na dostarczenie ich w inne miejsce niż wskazano 

powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone. 

20.2. Miejsce składania ofert: 

Ofertę należy złożyć: 

 w siedzibie Zamawiającego,  

Urząd Gminy Biały Dunajec  

Ul. Jana Pawła II 312 

34-425 Biały Dunajec  

Sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.)` 
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2018-12-21 do godz. 1000  

20.3. Miejsce otwarcia. 

1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Gminy Biały Dunajec  

Ul. Jana Pawła II 312 

34-425 Biały Dunajec  

Sala obrad 

dnia 2018-12-21 o godz. 10:30 

20.4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

20.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

 informacje dotyczące: 

20.5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

20.5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

20.5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

20.6. Tryb otwarcia ofert: 

20.6.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

20.6.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty 

(paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty 

zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

20.6.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą 

te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, 

zmiany zostaną dołączone do oferty. 

20.6.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 

obecnym: 

20.6.4.1. Stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

20.6.4.2. Nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

20.6.4.3. Informacje dotyczące ceny(odpowiednio całej oferty, części 

przy ofertach częściowych), terminie płatności, zawarte 

w otwieranej ofercie. 
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20.6.5. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania 

przetargowego. 

20.6.6. Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający przekaże niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

21. Informacje dotyczące obcych walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

21.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w obcych walutach. 

 

22. Opis sposobu obliczania ceny. 

22.1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, 

który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

22.2. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą 

być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

22.3. Wszelkie roszczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 

w złotych Polskich. 

22.4. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu 

składania oferty. 

22.5. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w ofercie będzie 

podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

22.6. Cena brutto będzie podlegała zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej 

podatkiem akcyzowym. 

22.7. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego 

zużycia energii, według cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 

W przypadku niewykorzystania prognozowanej ilości MWh określonej w SIWZ, 

Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia, ani innych roszczeń 

od Zamawiającego. 

 

23. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

23.1. Zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem art. 24aa w związku 

z czym najpierw dokona sprawdzenia ofert pod kątem podstaw do odrzucenia, 

następnie dokona oceny punktowej, a później zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wzywając 

go do złożenia pozostałych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 11.4 

niniejszej SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni. 

23.2. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena. 

23.3. Znaczenie kryterium wyboru Wykonawcy: 

              - Cena – 60 % 

              -Termin płatności faktury 40 % 

23.4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych 

kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, 

wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 

punktowa oferty. 
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23.5. Ocena punktowa zostanie dokonana z zaokrągleniem do dwóch miejsc 

po przecinku, przy czym końcówka poniżej 0,005 punktu zostanie pominięta, 

a końcówka 0,005 punktu i wyższa zostanie zaokrąglona do 0,01 punktu. 

23.6. Ocena punktowa kryterium „ceny” dokonana zostanie zgodnie z wzorem do obliczenia  

punktowego: 

 

               Cena – 60 % oceniana jako: 

  P = (Cmin /Cbadana )*100*60% 

  gdzie: Cmin  - minimalna cena spośród złożonych ofert 

              Cbadana  - cena oferty badanej 

 

23.7. Ocena punktowa kryterium „Termin płatności faktury” będzie dokonana w oparciu 

o oświadczenie wykonawcy złożone w druku oferty. Zamawiający informuje, 

że termin płatności musi się mieścić w przedziale od 20 do 30 dni. Wykonawca 

który zaproponuje wymagany przez zamawiającego 20 dniowy termin płatności 

otrzyma 0 punktów, wykonawca który zaproponuje termin płatności dłuższy niż 30 

dni otrzyma ilość punktów jak dla okresu 30 dniowego. Oferta wykonawcy który 

nie zaproponuje żadnego terminu płatności lub zaproponowany termin płatności 

będzie krótszy niż 20 dni, będzie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. 

23.8. Termin płatności – 40%         

 obliczany będzie następująco: 20 dni – 0 pkt, każdy następny dzień przedłużający 

termin płatności – 4 pkt, aż do 30 dni za które uzyska się 40 pkt.  

23.9. Kryterium terminu płatności może uzyskać max 40,00 pkt. 

23.10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę 

punktów w skali 100 punktowej dla każdej z części osobno (60% cena, 40% 

termin płatności) i nie będzie podlegać odrzuceniu. 

24. Udzielenie zamówienia: 

24.1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana 

za spełniającą warunki ustawy Pzp oraz warunki podane w niniejszej SIWZ 

oraz uzyska największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny 

ofert. 

24.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do podpisania 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

24.3. Nie podpisanie umowy zostanie uznane za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia 

umowy i może to skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego przepisów 

z art. 46 ust. 5 oraz art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

24.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki 

do unieważnienia postępowania. 

25. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie zamówienia 

publicznego: 

25.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z zapisami 

ustawy zostanie zawarta w formie pisemnej, mają do niej zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, jest jawna 
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i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej, zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy 

jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, jest zawarta na okres 

wskazany w SIWZ, podlega unieważnieniu jeżeli zachodzą przesłanki określone 

w art. 146 ustawy oraz w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

25.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

25.3. Zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach : 

25.3.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, a podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba 

że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art.144 

ustawy PZP.  

25.3.2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ppkt 1) jest nieważna. 

25.3.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy 

(w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 

ustawy Pzp w następujących przypadkach:  

      - zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące 

określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie 

o tych zmianach,  

      - zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku wybudowania 

lub przejęcia przez Zamawiającego nowych obiektów w 2019 lub 2020 roku, a nie 

wymienionych w załączniku nr 6 do Istotnych postanowień umowy lub też w przypadku 

zlikwidowania bądź sprzedaży obiektów Zamawiającego w 2019/2020 roku, 

 - zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku konieczności zawarcia 

umowy dla innych jednostek organizacyjnych a nie wymienionych w załączniku nr 6, 

       - zmiany osób reprezentujących strony – strony niezwłocznie poinformują się pisemnie 

o tych zmianach, 

      - zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii 

elektrycznej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia 

za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego 

jeszcze nie wykonano, 

      - zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej 

i stawek za świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, 

     - zmiany grupy taryfowej w przypadku, gdyby w trakcie trwania umowy obiekty 

Zamawiającego zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy 

pozaszczytowej/nocnej byłoby nieekonomiczne lub też zastosowanie strefy 

pozaszczytowej/nocnej stałoby się ekonomiczniejsze, 

       - zmiany mocy umownej w przypadku, gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby 

się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu 

lub jego modernizacji.  

25.3.4. Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy 

lub Zamawiającego zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia. 



 
Prowadzący sprawę: Adam Matyga – Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień publicznych 

   tel. 18 20-795-21 | e-mail: przetargi@bialydunajec.com.pl. | Pokój 1 

Strona 19 z 36 

 

25.3.5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

             W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

26.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp 

„Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g PZP), tj. odwołanie do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego 

dla siedziby zamawiającego. 

26.2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu 

oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt 5 Pzp. 

26.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

26.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

    1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

    2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

    3) odrzucenia oferty odwołującego, 

    4) opisu przedmiotu zamówienia, 

    5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

26.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

26.6. 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 

za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. 26.5 . 

26.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP (komunikacja 

elektroniczna) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
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26.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

26.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 25.3. i 25.4. SIWZ wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

26.10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami PZP czynności podjętej 

przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany 

na podstawie Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 

2 PZP. 

26.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego 

właściwego dla siedziby zamawiającego. 

26.12. 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 wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. z dnia 12 lipca 2017 r. Dz.U. z 2017. Poz. 

1481, z 2018 r. poz. 106, poz. 138, poz. 650) jest równoznaczne 

z jej wniesieniem. 

26.13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie 

zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek 

o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

27. Inne informacje dla Wykonawcy: 

27.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r.  

- Kodeks cywilny (t.j. z dnia10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, poz. 1104) 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

28. Informacja w sprawie ochrony wykonawców- osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych . 

Zamawiający 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” informuję, że: 

 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 

312, 34-425 Biały Dunajec. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można 

się kontaktować przez e-mail: iod@bialydunajec.com.pl; 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

telefon: 22 860 70 86, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi. 
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zakup energii elektrycznej dla 

obiektów Gminy Biały Dunajec”   znak sprawy ZP.271.26.2018 ; 

 odbiorcami Pani/Pana 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, poz. 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana 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; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Part. 

− 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.  

 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

29. Wykaz załączników do SIWZ: 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego  

Załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik nr 3 Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień 

Załącznik nr 5 Wzór pełnomocnictwa reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia 

Załącznik  nr 6 Wykaz punktów poboru 

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy  

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

OFERTA 

 

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: 

„Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Biały Dunajec”  

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa …………………………………………………………………………………..……. 

 

Siedziba……………………...…………………………………………………………….…. 

 

Nr telefonu ..…………………………Nr faksu ..…………………………… 

 

Adres e-mail (obowiązkowo)………………………………… 

 

nr NIP ………………………………………..nr REGON ………………………………….. 

 

2. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Gmina Biały Dunajec 

Adres: 

34-425 Biały Dunajec,   

ul. Jana Pawła II 312 

 

3. Zobowiązania Wykonawcy: 

Stosownie do ogłoszonego przez Gminę Biały Dunajec przetargu nieograniczonego znak: 

ZP.271.26.2018 ogłoszonego w dniu ………………. na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy 

Biały Dunajec podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem przetargu 

w pełnym zakresie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Cena ofertowa wynosi: 

TARYFA STREFA CZASOWA 

CENA JEDNOSTKOWA 

NETTO ZA SPRZEDAŻ 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

[ZŁ/MWh] 

PRZEWIDYWANA ILOŚĆ 

DOSTARCZONEJ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ  

[MWh] 

RAZEM 

(3X4) 

[ZŁ] 

1 2 3 4 5 

C11 

 
strefa całodobowa  168,84  

C12a 

strefa 1 
 

 257,58  

 
strefa 2 

 

 119,84  

Ogółem netto 
 

 

Podatek VAT [zł] 
 

 

Cena ofertowa brutto [zł] 
 

 

 
 

Cena ofertowa brutto ………………… zł (słownie:………………………………………………..)  
 
 
Termin płatności faktur: ................................... dni (min. 20 dni, max. 30 dni). 
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1. Oświadczamy, że: 

 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

 przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu 

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

nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2018 r. poz. 419). 

 zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie mamy do niej żadnych 

zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty. 

 spełniamy warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, poz. 2018). 

 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

 
2. Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego.  
 
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie 
pisemnej wraz z ofertą, towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) oraz wartości tych 
towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodujących obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego podając ich wartość w zł netto. 
 
3.  Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom: 

 
 

 
ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to 
wiadome, podać firmy podwykonawców): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                              
Brak informacji o podwykonawcach traktowane będzie, jako wykonanie całości zamówienia przez 
Wykonawcę. 
 
 
4. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem* 
 

    Tak  
    Nie 

 * zaznaczyć właściwe 
                                                                                                                                                               
Brak informacji w tym zakresie będzie oznaczało traktowanie Wykonawcy jako małe lub średnie 
przedsiębiorstwo. 
 
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
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Załączniki: 
 
Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 
 
1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………
       

                                   
 

.....................................................................................
 

                                                                                    (podpis wykonawcy lub upoważnionej osoby) 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

Część I – wypełnia: 

- wykonawca,  

 

 

...................................................... 

         (pieczęć wykonawcy) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

na podstawie art. 25a ust. 1 PZP 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii 

elektrycznej dla obiektów Gminy Biały Dunajec” prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec, 

oświadczam/y, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w pkt. 10 SIWZ.   

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

     (miejscowość ) 

 

………………………………………… 

Podpis/y i pieczęć/cie osoby(osób) uprawnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:  

Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w pkt. 10 SIWZ, polegam/y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

 ……………………………………………………………….………..………………………………… 

(należy wskazać nazwę i adres podmiotu/podmiotów), w następującym zakresie: 

……………………………………………..……………………………………………………………….. 

(należy określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

     (miejscowość ) 

 

………………………………………… 

Podpis/y i pieczęć/cie osoby(osób) uprawnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 

 

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach przekreślić) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – część I 

są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji. 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

     (miejscowość ) 

 

       ………………………………………… 

                                                                                                              Podpis/y i pieczęć/cie osoby(osób) uprawnionej/ych   
                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej  

                     do występowania w jego imieniu 
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I. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii 
elektrycznej dla obiektów Gminy Biały Dunajec”  prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec, 
oświadczam/y, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam/y, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 PZP. 

2. Oświadczam/y, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1 PZP. 

3.    Oświadczam/y, że dysponuje/my  stosownym porozumieniem/umową do dysponowania 
siecią dystrybucyjną elektroenergetyczną, którą dostarczana będzie energia elektryczna 
objęta niniejszym zamówieniem.  

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

     (miejscowość ) 

         

………………………………………… 

Podpis/y i pieczęć/cie osoby(osób) uprawnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 

 

4. Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie / nas podstawy wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. …………. PZP (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Pzp). Jednocześnie 

oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp 

podjąłem/liśmy następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………..………………….....

......……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(należy wymienić wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie) 

 

…………….……. , dnia …………………. r. 

(miejscowość)  

 

………………………………………… 

Podpis/y i pieczęć/cie osoby(osób) uprawnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA*: 

Oświadczam/y, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………………………………….  

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1Pzp. 

 

…………….……., dnia …………………. r.  

     (miejscowość) 

………………………………………… 

Podpis/y i pieczęć/cie osoby(osób) uprawnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 

 

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach przekreślić) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – część II 

są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji. 

 

…………….……., dnia …………………. r.  

     (miejscowość) 

 

 

 

………………………………………… 

Podpis/y i pieczęć/cie osoby(osób) uprawnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

 
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów 

 

„Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Biały Dunajec” Nazwa i adres 

wykonawcy .................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
Ja, niżej podpisany(a) ………………………………, prowadzący(a) działalność gospodarczą 
/będąc uprawnionym(ą) do reprezentowania podmiotu zbiorowego* pod nazwą 
………………………………………………….……………………………………………………… 
oświadczam, iż w przypadku, gdy wskazany w niniejszym dokumencie Wykonawca uzyska 
powyższe zamówienie, udostępnię mu/reprezentowany przeze mnie podmiot udostępni mu* do 
dysponowania na czas niezbędny do realizacji zamówienia zasoby:  

 zdolności technicznych lub zawodowych 

 

szczegółowo określone w wykazach przedstawianych przez Wykonawcę/złożonej informacji z 
banku. 
 

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu.  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
(jaki zakres podmiot oddaje do dyspozycji np. ludzie, sprzęt, itp.) 
 

2. Sposób wykorzystania zasobów  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
wymienić czynności wykonywane przez podmiot udostępniający 
 

3. Okres i zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
(np. podczas wykonywania całości zamówienia lub jego części. W przypadku wykonywania części zamówienia należy wskazać jej 
zakres) 

4. Oświadczamy, iż w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, będziemy realizować usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 
Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. 
Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie 
wynikało. 
Niniejszym potwierdzam(y) spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu, 
nie później niż na dzień składania ofert. 
 
* - niepotrzebne skreślić. 
 

…………….……., dnia ………….……. r. 

     (miejscowość ) 

                                                                              ………………………………………………….. 

                                                                             (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH 

RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH, DOSTAW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA 

SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT 

PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE 

Nazwa i adres wykonawcy .................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

Lp. Rodzaj i zakres 

zamówienia 

Całkowita 

wartość 

Termin 

realizacji 

Nazwa 

zamawiającego 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

     (miejscowość ) 

 

                                                                                 ………………………………………………….. 

                                                                             (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy) 

 

 

UWAGA: 

Do wykazu należy dokument lub dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

Z wykazu powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagania określone w pkt. 10  ppk. 10.2.2. SIWZ. 
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Załącznik nr 5  

        
[Miejscowość, data,] ....................................................... 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: *) działający wspólnie 
1. ....................................................................................................................................................... 

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 
reprezentowany przez: a) ................................................................................................... 
    b) ................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................................... 

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 
reprezentowany przez: a) ................................................................................................... 
    b) ................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................................... 

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 
reprezentowany przez: a) ................................................................................................... 
    b) ................................................................................................... 
występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,*) 
składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn.: 
 

„Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Biały Dunajec” 
 

II. 1. Oświadczamy, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących 
wspólnie / wspólników*) w ww. postępowaniu został wyznaczony 

 Pełnomocnik 
....................................................................................................................... 

[pełna nazwa Pełnomocnika] 

 
Pełnomocnik wymieniony powyżej upoważniony jest:   

a) Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie we wszelkich czynnościach 
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze złożeniem 
oferty*). 

b) Do zawarcia przyszłej umowy*). 

c) Do prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym*). 

d) Składania oświadczeń woli i wiedzy*). 

e) Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w zakresie ochrony prawnej 
tj. do składania odwołań*). 

f) Do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców występujących wspólnie *). 

g) Inne upoważnienia………………………………………………………………………………*). 

2. Wszyscy wykonawcy / wspólnicy*) określeni w punkcie I ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Podpisy wykonawców / wspólników: *)       
1. a) ......................................................  b) ..................................................... 
2. a) ......................................................  b) ..................................................... 
3. a) ......................................................  b) ................................................... 
 
*) WAŻNE - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 

 

 

 

 

WYKAZ PUNKTÓW POBORU  

(osobny załącznik) 
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Załącznik nr 7 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

 dla zadania pn. „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Biały Dunajec” 

 

1. Postanowienia ogólne 

W razie sprzeczności poniższych postanowień z zapisami wzorów umów stosowanych przez 

Wykonawców, pierwszeństwo mają zapisy Istotnych postanowień umowy.  

1) Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej 

dla Gminy Biały Dunajec – oświetlenie uliczne/lokale i obiekty. 

2) Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy Pzp, o wartości 

zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą”. 

3) Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …… 

4) Oprócz istotnych postanowień umownych, umowa z Wykonawcą zawierać będzie również 

elementy niezbędne wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U.  z 2018 

r., poz. 755 ze zm.) 

5) Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), przepisami Kodeksu cywilnego, 

zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami niniejszej umowy, a także zgodnie z taryfą Wykonawcy 

i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych Istotnych Postanowień Umowy. 

7) Wykonawca zawrze umowy na dostawę energii elektrycznej z Gminą Biały Dunajec z siedzibą 

w Białym Dunajcu przy ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec, NIP 736 17 17 680.. 

8) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę energii elektrycznej do obiektów wymienionych 

w Załączniku nr 1, według stawek wynikających z oferty. 

9) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących 

standardów jakościowych, określonych w taryfie, Prawie energetycznym oraz aktach wykonawczych 

do tej ustawy.  

 

2. Termin realizacji zamówienia 

1) Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r. 

Termin ten może ulec zmianie w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy, jednak 

zawsze będzie to okres do 31.12.2020 r.  

Termin realizacji wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

2) Wykonawca zapewnia sprzedaż energii elektrycznej przez cały czas obowiązywania umowy 

sprzedaży, począwszy od dnia zawarcia umowy do wszystkich punktów poboru wskazanych przez 

Zamawiającego, z jednoczesnym zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 

maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 

z 2007r. , Nr 93, poz. 613 ze zm.) 

 

3. Rozliczenia 

1) Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne odpowiadające iloczynowi 

ilości faktycznego zużycia energii w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za kWh.  

2) Cena za sprzedaż energii elektrycznej będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.  
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3) Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

4) Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy płatne będzie po zakończeniu okresu rozliczeniowego 

w terminie …. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 

przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.  

5) Należność Wykonawcy (Sprzedawcy) za zużytą energię elektryczną obliczana będzie zbiorowo 

dla wszystkich punktów poboru w okresach rozliczeniowych 1 miesięcznych lub w okresach wynikających 

z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD.  

6) Nie dopuszcza się wystawiania faktur prognoz.  

 

4.  Kary umowne 

1) W przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wysokość kary umownej, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  

z możliwością jego potrącania z faktur wystawianych przez Wykonawcę;  

2) W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może żądać 

od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, naliczanych od wartości faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

 

5.  Dopuszczalność zmiany umowy 

1) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa 

w art.144 ustawy PZP.  

2) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ppkt 1)  jest nieważna. 

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu)  

w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach: 

- zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych  

w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie  o tych zmianach,  

- zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku wybudowania lub przejęcia przez 

Zamawiającego nowych obiektów w 2019 lub 2020 roku, a nie wymienionych w załączniku nr 6 do 

Istotnych postanowień umowy lub też w przypadku zlikwidowania bądź sprzedaży obiektów 

Zamawiającego w 2019/2020 roku, 

 - zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku konieczności zawarcia umowy dla innych 

jednostek organizacyjnych a nie wymienionych w załączniku nr 6,- zmiany osób reprezentujących strony – 

strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, 

- zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony 

dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, 

których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, 

- zmiany grupy taryfowej w przypadku, gdyby w trakcie trwania umowy obiekty Zamawiającego zmieniłyby 

charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej byłoby nieekonomiczne 

lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się ekonomiczniejsze, 

- zmiany mocy umownej w przypadku, gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło 

zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji.  

4) Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający 

uzasadnienie dla ich wprowadzenia. 

5) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

 

6. Postanowienia końcowe 

1) Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku  
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z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 

2) Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją 

niniejszej umowy powinny być pod rygorem bezskuteczności dokonywane na piśmie. 

3) Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli 

oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne  

i złożone tej Stronie.  

4) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą 

dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 

5. 

5) Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 

w drodze negocjacji. 

6) W przypadku nie dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ppkt 5, spory wynikłe z niniejszej 

umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7) W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo energetyczne wraz  

z obowiązującymi aktami wykonawczymi.  

8) Istotne postanowienia umowy, SIWZ z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną 

część umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

9) Załączniki do umowy stanowią lista obiektów Zamawiającego oraz Pełnomocnictwo.  
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 

UWAGA: Niniejszą informację Wykonawca przekazuje w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 
składa niniejszą informację. 
 
WYKONAWCA: 

lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

…   

   

 

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Biały Dunajec 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Oświadczam(y), że: 

  nie należę(my) do grupy kapitałowej * 

 
  należę(my) do grupy kapitałowej łącznie z: * 

 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp. 

lp. Nazwa podmiotu Siedziba (adres) 

1   

2   

3   

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z dnia 3 
marca 2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz.798, poz. 650). 
 
PODPIS(Y): 

lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania w imieniu 

Wykonawcy 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość i 
data 

      
 
 

      
 
 

W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną 
* zaznaczyć właściwe 
 


