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1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Zakład Komunalny „KLESZCZÓW” Sp. z o.o. 
ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów 
tel. 044 731-32-23, fax. 044 731-31-13 
NIP 769-19-43-770, REGON 592130741 
Godziny pracy: poniedziałek-piątek od 7:00 do 15:00 
adres internetowy: www.zk.bip.kleszczow.pl,  
e-mail: zamowienia@zkkleszczow.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
2.1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.). 
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

powyżej 207.000 tys. euro.  
2.3. W postepowaniu będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
2.4. Przedkładając swoja ofertę, Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki 

realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ 
włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie. 

2.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz 

obiektów podległych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 ze zm.). 

3.2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 
Operator Siecie Dystrybucyjnej na obszarze realizacji zamówienia wskazany jest w załączniku 
nr 1 do SIWZ. 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  
3.4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w ciągu trwania umowy: 3.749.500 kWh  
3.5. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 ze zm.) oraz 
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

3.6. Sprzedawana energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami 
ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi 
do tej ustawy i Polskimi normami. 

3.7. Kod CPV: 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
3.8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej do 

realizacji odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający po 
podpisaniu przekaże w tym względzie stosowne pełnomocnictwo. 

4. Termin wykonania zamówienia. 
Przewidywany okres trwania umowy – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej 
niż od dnia 01.01.2015 r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków wraz z wykazem dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
5.1. Zamawiający dokona zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wyboru spośród Wykonawców, 

którzy spełniają następujące warunki dotyczące:  

A. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Opis sposobu spełniania warunku:  

http://www.zk.bip.kleszczow.pl/
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Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualnie obowiązującą koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki;  
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  
a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika 

nr 3 do SIWZ  
b) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  

B. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia  
Opis sposobu spełniania warunku:  
Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
zamówienie publiczne określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  
a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika 

nr 3 do SIWZ  

C. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia  

Opis sposobu spełniania warunku:  
Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
zamówienie publiczne określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  
a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika 

nr 3 do SIWZ  

D. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 
przedmiotu zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia o 
wartości, co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  
a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – wg załącznika nr 3 do 

SIWZ,  
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z 

przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości, co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta 
tysięcy złotych 00/100) 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 
określony  w  pkt.  5.1.  ust  A-D  SIWZ,  winien  spełniać,  co  najmniej  jeden  z  Wykonawców  lub  
wszyscy Wykonawcy wspólnie. 
 
 
E. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów 

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U.2013.231 ze zm.), wymaganych przez Zamawiającego na 
zasadzie spełnia/nie spełnia.  

 
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp. 
5.2.1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:  
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a 

Ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ  
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b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,  

f) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

g) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24  ust.  1  pkt.  10  -  11  Pzp  - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

h) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
art. 26 ust 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależeniu do grupy 
kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie wg załącznika 
nr 5.A lub 5.B do SIWZ.  

5.3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy zawieranej w 
wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania oświadczenie o posiadaniu zawartej 
Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
OSD do obiektów Zamawiającego. 

 
5.4. Inne wymagane dokumenty:  

5.4.1. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, polegać na wiedzy i doświadczeniu 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca jest 
obowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie (w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie) tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.  

5.4.2. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów 
złożonych w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę(-y) udzielającą(-e) pełnomocnictwa.  

5.4.3. Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

5.4.4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.  

5.4.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:  
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a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania;  

b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 
postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia.  Przyjmuje  się,  że  
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;  

c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć 
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych 
do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z 
Pełnomocnikiem;  

5.4.6. Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji 
przedstawiciela Wykonawcy.  

5.4.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub te podmioty.  

5.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:  
5.5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5.2.1: 
a) lit. b)-d) i f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
b) lit. e) i g) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy; 

5.5.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 5.5.1 lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b), powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5.5.1 lit. a) tiret drugie, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

5.5.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 
5.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 
także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  

5.5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 
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6. Wymagania dotyczące wadium. 
6.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert 

określonego w niniejszej SIWZ 
6.2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 
6.3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 
a) w pieniądzu, przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Kleszczowie; numer konta: 61 8978 

0008 0005 9558 2000 0010 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: ZK/PN/3/2014 zakup energii 
elektrycznej”. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin 
wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 
Zamawiającego;  

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych 
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U.2007.42.275 ze zm.). 

6.4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Spółki przed terminem 
składania ofert. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Należy 
złożyć go osobno. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć 
do oferty.  

UWAGA: - dotyczy to formy wpłaty wadium innej niż pieniądze: tj. poręczenia i gwarancji 
bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych: powinny one zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe 
zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty. Zobowiązanie do 
zapłaty kwoty wadium jest nieodwołalne.  
6.5. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty zaakceptowaną formą wadium, zostanie przez 

Zamawiającego wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp.  
6.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

6.7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 
i 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze 
zm.) 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się oraz sposób udzielania wyjaśnień dotyczących 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazywania oświadczeń i dokumentów 
7.1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą 
elektroniczną (nie dotyczy oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą).  

7.2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumieją się za pomocą faksu lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie winna potwierdzić fakt 
otrzymania dokumentu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 
Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer 
faksu podany przez Wykonawcę lub na podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone w 
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu.  
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7.4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną  
7.5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji. Zmiana 

zostanie doręczona Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona 
specyfikacja.  

7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przesłana wszystkim 
Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

7.7. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego komunikowania się z Wykonawcami są:  
Paulina Michałek tel. 44/731-32-22  
Nr faksu Zamawiającego: 44/731-31-13  
e-mail: zamowienia@zkkleszczow.pl 
7.8. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na numer 

sprawy: ZK/PN/3/2014. 

8. Termin związania z ofertą 
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia składania ofert. 

9. Opis sposobu przygotowania oferty 
9.1. Na ofertę składają się: 

a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 2, 
b) Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 5 SIWZ, 
c) W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie - upoważnienie dla 

wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci 
oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii); 

d) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych 
dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii. 

9.2. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i 
nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 

9.3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę (nie dotyczy pełnomocnictwa). Zamawiający może żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co 
do jej prawdziwości. 

9.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

9.5. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ 
oświadczenia i dokumenty, bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub 
zastrzeżeń ze strony Wykonawcy, za wyjątkiem dopuszczonych specyfikacją. 

9.6. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi 
odpowiadać treści SIWZ. 

9.7. Oferta musi być sporządzona: 
a) w języku polskim, 
b) zaleca się, aby oferta została złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych 

kartkach, a numeracja kartek powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na 
pierwszej kartce oferty, 

mailto:zamowienia@zkkleszczow.pl
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c) każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do 
podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora. 

9.8. Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianie oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy Pzp. 

9.9. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
złożenie ofert wariantowych/alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez Wykonawcę. 

9.10. Kopertę zewnętrzną lub opakowanie zewnętrzne, nieoznakowane nazwą Wykonawcy 
należy zaadresować: 

 
Zakład Komunalny „Kleszczów" Sp. z o.o., 97-410 Kleszczów, ul Główna 41 

Oferta do postępowania na: „Zakup energii elektrycznej” 
Nie otwierać przed dniem 04.12.2014 r. do godz.: 11:15 

 
   Koperta wewnętrzna, oprócz opisu jw. Musi zawierać firmę i adres Wykonawcy. 

9.11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O 
zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. 
Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętych, 
zapieczętowanych kopertach z napisem określonym w pkt. 9.10 i oznaczone dodatkowo 
napisem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE". 

9.12. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji 
oferty. 

9.13. Przygotowując ofertę Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z zawartością 
wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz z 
ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie nie później niż do dnia 

04.12.2014 r. do godz. 11.00 
10.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
10.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 04.12.2014 r. o godz. 11.15 W siedzibie 

Zamawiającego, ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów, pokój nr 2. 
10.4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże 

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

11. Opis sposobu obliczenia ceny 
11.1. Podstawą do kalkulacji wartości ofertowej jest zestawienie punktów odbioru stanowiące 

załącznik nr 1 do SIWZ.  
11.2. Wartość brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto oraz 

szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, powiększonego o należny podatek 
VAT.  

11.3. Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto obejmującą 
podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 

11.4. Łączna wartość umowy netto i brutto w Formularzu oferty musi być wyrażona w złotych 
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

11.5. Ceny jednostkowe netto i brutto zawarte w Formularzu oferty muszą być wyrażone w 
złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
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11.6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 
polskich.  

11.7. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania 
oferty.  

11.8. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z 
wykonaniem zamówienia.  

12. Kryteria i sposób dokonywania oceny ofert. 
12.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował łączną ceną 

brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w pkt. 11 SIWZ oraz 
formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). 

12.2. Kryteria i ich ranga w ocenie: cena - 100% Sposób obliczania wartości punktowej: 

Liczba punktów za cenę obliczania będzie wg poniższego wzoru: 
 

Najniższa oferowana cena brutto 
OCENA =  ----------------------------------------------------   x  100 pkt. 

       Cena brutto badanej oferty 
 

12.3. Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców 
niepodlegających wykluczeniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ.  

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

13.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru 
oraz nazwy lub imiona i nazwiska Wykonawców, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli ofertę, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium 
oceny ofert i łączną punktację, 

13.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
13.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
13.4. Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta, 
13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informację o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy lub imiona i nazwiska Wykonawców, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli ofertę a także punktację przyznaną ofertom w kryterium 
oceny ofert i łączną punktację, 

13.6. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, 

13.7. Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, 
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 
których mowa w art. 93, ust. 1 Ustawy Pzp, 

13.8. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie przed dniem zawarcia umowy, 
dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy 
uczestników postępowania. 
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13.9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy zawieranej w 
wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania oświadczenie o posiadaniu zawartej 
Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
OSC do obiektów Zamawiającego 
W przypadku braku dopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający 
potraktuje powyższe jako odmowa podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w ofercie i dokona zatrzymania wadium. 

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub wzór umowy. 

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową oraz postanowienia w sprawie 
zamówienia publicznego na dostawę energii, określone zostały w projekcie umowy - załącznik nr 6 do 
SIWZ. 

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

15.1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2013.907 ze zm.) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów w/w ustawy. 

16. Inne informacje 
16.1. Zamawiający nie przewiduje możliwość zamówień uzupełniających; 
16.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
16.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 
16.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; 
16.5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej; 

17. Załączniki 
Nr 1  – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
Nr 2  – Druk formularza ofertowego; 
Nr 3  – Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
Nr 4  – Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;  
Nr 5A – Oświadczenie Wykonawcy należącego do grupy kapitałowej; 
Nr 5B – Oświadczenie Wykonawcy nienależącego do grupy kapitałowej; 
Nr 6  – Wzór umowy; 
 


