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Rozdział 1: Nazwa i adres Zamawiającego   
 
Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia: Gmina 

Szczuczyn, Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, NIP: 719-155-67-22, tel. 862735080, fax. 
862735081, woj. podlaskie, państwo Polska, e-mail: um@szczuczyn.pl, fax:86 273 50 81. 

Adres strony internetowej (URL): www.um.szczuczyn.pl , www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl . 
Ww. zamawiający działa w imieniu i na rzecz jednostek wskazanych w rozdziale 3 niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
 

Rozdział 2: Tryb udzielenia zamówienia   
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 214000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

 
 

Rozdział 3: Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego  

i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 2. 
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu  

i na rzecz jednostek organizacyjnych, do czego posiada stosowne umocowanie zgodnie 
z art. 16 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Jednostki na rzecz, których postępowanie jest 

prowadzone: 

a) Gmina Szczuczyn, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, NIP: 719-155-67-22, 
b) Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, 

c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 41, 19-230 Szczuczyn,  
d) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej, Niedźwiadna 49, 19-230 Szczuczyn, 

e) Biblioteka – Centrum Kultury, ul. Łomżyńska 11, 19 – 230 Szczuczyn, NIP: 719-156-90-09 

f) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 15, 19-230 Szczuczyn, NIP: 
719-000-05-66 

 
3. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 100 szt. 

4. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie jednej umowy sprzedaży pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający informuje, że rozliczenia i płatności dokonywane będą 

osobno pomiędzy Wykonawcą a podmiotami wymienionymi w pkt 2. Faktury za dostawę energii 

będą wystawiane i dostarczane bezpośrednio ww. podmiotom.  
5. Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawki 

wskazanej w ofercie Wykonawcy. 
6. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej odbywa się po raz 

kolejny. Zamawiający posiada rozdzielone umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. 

Usługi dystrybucyjne są świadczone przez PGE Dystrybucja S.A. Dotychczasowym dostawcą 
energii elektrycznej jest: Veolia Energia Polska S.A. do 31.12.2020 r. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wykazem punktów poboru Zamawiający zamieścił     
w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

8. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 1742,16 MWh. 
Powyższe dane mają charakter orientacyjny i stanowią element niezbędny do wyboru oferty 

najkorzystniejszej. Podana ilość nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii 

elektrycznej w podanych ilościach. Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie 
faktycznego zużycia energii wg cen i stawki wynikającej ze złożonej oferty. 

 
9. W przypadku zwiększenia się w trakcie trwania umowy zapotrzebowania Zamawiającego na energię 

elektryczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości zamówienia do 10% w 

stosunku do wielkości zamówienia podstawowego określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – prawo opcji. 
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10. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym terminie jest pozytywne 

przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy  
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

11. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie prawo 
energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.  

12. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:  

1. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

2. reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy. 

 

Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej: 

W Załączniku nr 2 do SIWZ informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa 
taryfowa), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej.  

 

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 
09310000-5 Elektryczność. 
 
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy prawo zamówień publicznych opisano 

w rozdziale 25 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

 

Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania nazw (firm) podwykonawców, na których 
zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - poprzez wypełnienie 
pkt 9 formularza ofertowego.  

 
ZGODNIE Z ART. 24 AA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 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.  
 

 

Rozdział 4: Termin wykonania zamówienia  
 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r., przy czym 
rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej po 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.  
 

Rozdział 5: Warunki udziału w postępowaniu  
 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY: 

A. NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU; 
B. SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O ILE ZOSTAŁY ONE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Nie podleganie wykluczeniu  
Na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda by Wykonawca nie 

później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 do formularza ofertowego 
 

 
Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy prawo zamówień 
publicznych, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo 
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wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia; 
2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24  ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 
za przestępstwo wymienione w  art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15, 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 
stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 

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

prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę           

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.  

 
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 

sposób zapewnienia konkurencji. 

 
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

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

odrębnych przepisów; 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
2.1. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli wykonawca: 

2.1.1. w zakresie warunku wskazanego w pkt 2a dotyczącego kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający żąda by Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczna wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. Weryfikacja spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie koncesji oraz 

wstępnego oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w części 7.I.2. 
2.1.2. W zakresie warunku wskazanego w pkt 2b dotyczącego posiadania sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.  

2.1.3. W zakresie warunku wskazanego w pkt 2c dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.  

 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Sytuacja o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku 
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kiedy: 

3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1. 

3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków zawartych w pkt 3 nastąpi  

w szczególności na podstawie złożonego przez Wykonawcę pisemnego zobowiązania innych 

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy realizacji zamówienia. Z treści powyższego dokumentu musi jasno wynikać kto jest podmiotem 

przyjmującym zasoby, jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki 
sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne 

zobowiązanie (oświadczenie) należy dołączyć do oferty w formie oryginału. Wykonawca przedkłada 
również dokumenty dotyczące sytuacji innego podmiotu  żądane przez Zamawiającego w zakresie art. 

24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 określone w części 7 niniejszej siwz.  
 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,             

o którym mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których wymaga Zamawiający. 
 

 

Rozdział 6: Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

 

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie             

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia                   

15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. Ustaw z 2020 r. ze zm.).  

 

 
Rozdział 7: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
wykluczenia 

 

I. W DNIU SKŁADANIA OFERT WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ: 
1.1. Formularz ofertowy na załączniku Nr 1 do SIWZ.  

1.2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu, złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza 

ofertowego; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. 
dokument składa każdy z wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w  postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie w jakim każdy                    
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z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia z postępowania. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                    w 
postępowaniu. 

 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie w jakim na 

zasoby się powołuje) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa        
w pkt I.2.  

 
II. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 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 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1: 
b) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
 

III. JEŻELI WYKONAWCA POLEGA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH 

OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEDSTAWIA W ODNIESIENIU DO 

TYCH PODMIOTÓW:   

1) W DNIU SKŁADANIA OFERT WYKONAWCY ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ  
1.1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 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 NASTĘPUJĄCYCH 

DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PODMIOTU, NA ZDOLNOŚCIACH KTÓREGO WYKONAWCA POLEGA: 

2.1.  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu o którym mowa w części III 2.1.  
a dotyczącego podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu 
zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolności Wykonawca polega na zasadach określonych         

w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych.    
 

IV. GRUPA KAPITAŁOWA:  

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekazuje Zamawiającemu OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O 

PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CO WYKONAWCY 

SKŁADAJĄCY OFERTY W WW. POSTĘPOWANIU. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji              
w postępowaniu (oświadczenie można złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do formularza 

ofertowego).  
 

V. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. II.1a składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
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likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

b) jeżeli w kraj, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy – nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1a  zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy  lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich 

wystawienia określonych w pkt 1a. 
 

VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

b) W przypadku o którym mowa w pkt. a., zgodnie z art. 23 ust. 2 Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do: 
 reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

 reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

c) Treść  pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna 

identyfikować wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
a także wskazywać jakiego postępowania dotyczy, nadto musi wskazywać ustanowionego 

pełnomocnika oraz określać zakres umocowania pełnomocnika. W przypadku, gdy 

pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia udzieli 
„dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno 

wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich Wykonawców ustanawiających 

pełnomocnika.   
d) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt c musi znajdować się w ofercie wspólnej 

Wykonawców.  

e) Załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo 
są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

f) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą 
występującym jako pełnomocnik pozostałych. 

g) Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 
h) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

VII. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej 
wymienione wymagania: 

1. dokumenty i oświadczenia dotyczące własnej firmy w zakresie wykazania braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną   

2. dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy, formularze sprzętowe, 
formularze asortymentowo – cenowe, wykaz robót, wykaz dostaw, wykaz osób itp. 

(jeżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik Wykonawców występujących 

wspólnie, 
3. wadium (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z Wykonawców 

występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólną. Jeżeli Wykonawca składa wadium w formie innej niż 

pieniężna samodzielnie, wówczas dokument wadialny winien zawierać zapis zgody  

z rozdziałem 9 niniejszej SIWZ, 
4. oferta składana przez spółkę cywilną na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa       

w pkt II każdy ze wspólników spółki cywilnej składa we własnym imieniu dokumenty     
w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty 

złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” na 

każdej stronie zawierającej tekst bądź inny znak graficzny i podpisane przez Wykonawcę 
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lub osobę do tego upoważnioną. Podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko),               

w przypadku parafowania strony należy przystawić pieczątkę imienną.  

 
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.  

 
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień 
publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

 
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego inne niż oświadczenia, o których mowa  

w części 7 pkt 3.1. SIWZ składane są w oryginale lub kopii „poświadczonej za zgodność  

z oryginałem” 
 

Pełnomocnictwo „za zgodność z oryginałem” poświadcza udzielający pełnomocnictwa do 
udziału w postępowaniu bądź notariusz.  

 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 

budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.  
 

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

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca nie jest obowiązany do 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. W takiej sytuacji Wykonawca wskazuje Zamawiającemu w formularzu 

ofertowym (pkt 10) adresy internatowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których 
Zamawiający samodzielnie może pobrać wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.   

 
 

Rozdział 8: Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, 
jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, 
przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

 

 

Osobami uprawnionymi do porozumienia się z Wykonawcami są: 
 

1. Krzysztof Chmielewski – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. 

2. Irena Śmiarowska – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. 
3. Waldemar Filipkowski – w sprawach dotyczących procedury przetargowej. 

 
Godziny pracy urzędu: 

- w poniedziałki, wtorki w godzinach od 730 do 1530; 

- w środy w godzinach od 900 do1700 ; 

- w czwartki, piątki w godzinach od 730 do 1530 :   

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
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pisemnie na adres:  Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn,    

(za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe, osobiście,  

pośrednictwem posłańca, faxu na numer +48 86 273 50 80 lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej (w rozumieniu ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną) na adres e-mail: 

um@szczuczyn.pl. 
 

W trakcie postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.  Jeżeli ww. dokumenty są 
przekazywane za pomocą faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  zgodnie               

z art. 18 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za 

wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty 
elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę odbioru w ciągu 24 godzin od dnia 

nadania ww. dokumentów Zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem 

nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych. Dokumenty tak przesłane należy 
następnie przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej.  

 
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi być złożona w formie 

pisemnej.  

 
 

Rozdział 9: Wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

 

Rozdział 10: Termin związania ofertą 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.   

 

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 na okres nie dłuższy niż 60 dni.  

 
 

Rozdział 11: Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2. Do oferty należy załączyć dokumenty wymagane w SIWZ – cześć 7 pkt I.     
3. Wykonawca wypełnia pola wskazane w formularzu ofertowym.   

4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych w punkcie 11 formularza ofertowego 
Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wykonawca w ofercie wskazuje nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni pozycji 11 formularza 

ofertowego, Zamawiający uzna, iż wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy  o podatku od towarów i 

usług. 

5. Przygotowanie formularza oferty: 
a) w pkt 9 – jeżeli wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia są dostępne  

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych Wykonawca wskazuje miejsce ich dostępności tj. adres internetowy. 

Wykonawca wskazuje jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać ze 
wskazanych poprzez niego nieodpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.  

6. Należy ponumerować kartki oferty. 

7. Do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa dla osób podpisujących wszystkie dokumenty 
ofertowe o ile prawo składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów 

mailto:um@szczuczyn.pl
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rejestrowych.  

8. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania (z dokumentu powinien jasno wynikać zakres 

umocowania np.: składanie oświadczeń; potwierdzanie „za zgodność z oryginałem”; udzielanie 
dalszych pełnomocnictw itp. a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia pełnomocnictwo winno określać czy pełnomocnik ma prawo do reprezentowania 
wykonawców w postępowaniu czy reprezentowania i podpisania umowy) musi być w formie 

oryginału bądź kopii (poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza bądź osoby 

udzielające pełnomocnictwa) podpisane przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.  

9. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 
 osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym rejestrze, 

 osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie 
pełnomocnika, określającym zakres umocowania.  

10. Oferta, złożone oświadczenia, dokumenty i inne załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę 

lub osoby przez niego upoważnione.  
11. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
13. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo  

nieścieralnym atramentem, oferta może mieć także postać wydruku  komputerowego.  

14. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane  przez osoby 
podpisujące ofertę. 

15. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje wariantowe 
spowoduje jej odrzucenie.  

16. Oferta winna być umieszczona w zabezpieczonej kopercie w sposób umożliwiający jednoznaczne 
stwierdzenie jej nienaruszalności do czasu komisyjnego, publicznego otwarcia. Wymaga się 

oznakowania koperty poprzez następujący opis: 

Przetarg  nieograniczony na  

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
Nie otwierać przed 23.09.2020r., godz. 10:10 

16.1. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako 

oficjalny termin złożenia oferty.  

17. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może 

zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas 
wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony 

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  
POSTĘPOWANIA”. Informacje mogą zostać zastrzeżone przez Wykonawcę nie później niż              

w terminie składania ofert.  

18. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy prawo 
zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
19. Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

jeżeli wykaże, iż są to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności, co wynika z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
20. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych lub 

odrębnych przepisów informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak 
pozostałe, niezastrzeżone dokumenty zgodnie z uchwałą SN z 20.10.2005 r. (sygn. III CZP 74/05). 

21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania.  
22. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 

podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

23. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  
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Rozdział 12: Określenie miejsca, terminu składania i otwarcia ofert 
 

1. Miejsce składania ofert: 
Urząd Miejski w Szczuczynie 

Plac 1000-lecia 23, 

 19-230 Szczuczyn 

Sekretariat 

2. Termin składania ofert:  
a) Termin składania ofert upływa o godz. 10.00 w dniu 23.09.2020 r.  

b) Zamawiający przedłuży termin składnia ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny 
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach; 

c) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej; 
d) Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. Decydujące znaczenie dla oceny 

zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie 
data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Zmiana lub wycofanie oferty 

a) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę; 
b) W celu dokonania zmiany oferty, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie  

o zmianie oferty określając zakres i rodzaj tych zmian. Jeżeli wprowadzona zmiana 
spowoduje konieczność wymiany bądź przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca 

winien te dokumenty złożyć w kolejnej zamkniętej kopercie, oznaczonej jak przy składaniu 
ofert, z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otarte przy 

otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty; 
c) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę  

z postępowania. Warunkiem skutecznego wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca 
składania ofert przed upływem terminu do ich składania pisemnego oświadczenia 

Wykonawcy o wycofaniu oferty. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia 

oświadczenia o wycofaniu oferty do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty 
(np. aktualny KRS, pełnomocnictwo). 

 
4. Otwarcie ofert 

a) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2020 r. o godz. 10.10 w siedzibie Gminy 
Szczuczyn, Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, sala konferencyjna piętro. 

b) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
c) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach; 

d) Informacje wskazane w pkt c Zamawiający zamieszcza niezwłocznie po otwarciu ofert na 

stronie internetowej. 
 

Rozdział 13: Opis sposobu obliczenia ceny  
 

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.  

2. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto tj. z podatkiem VAT (cyframi)  za cały 
przedmiot zamówienia. 

3. Sposób obliczenia ceny. Dla taryf C11, C12b, C12a, C23, R (jedna płaska stawka we 
wszystkich strefach – w ofercie C = TGE SPOT+ Spread.) 

 
Gdzie:  

TGE SPOT –  cena średnia arytmetyczna  ustalona na podstawie notowań indeksu TGe24  publikowanych na 
Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w danym miesiącu (na stronie www.tge.pl) – na potrzeby wyboru najkorzystniejszej 
oferty Zamawiający przyjął cenę energii TGE SPOT w wysokości 230 zł/MWh na podstawie średnich notowań za 2019 r. 
 

http://www.tge.pl/
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Spread – opłata na którą składają się koszty: 

 

1. podatek akcyzowy  

2. koszt wynikający z obowiązku uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw 
efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej  

3. koszt bilansowania handlowego  

4. koszt obsługi Umowy 

5. koszt transakcji na TGE  

6. koszt zabezpieczenia ryzyka płynności finansowej  

7. koszt zamrożenia środków pieniężnych z tytułu terminu płatności 

8.  marża Sprzedawcy 

 

4. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę 
(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).   

5. Cenę należy określić w walucie polskiej. 

6. Cenę brutto podaną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  
7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla 
zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, uwzględniają w cenie 

oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić Zamawiający.  

8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
9. Błędy w obliczeniu ceny będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 

ustawy. 
10. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany Ceny na stałą cenę zgodnie z aktualnymi 

notowaniami RTPE (rynek terminowy produktów z dostawą energii elektrycznej) do której 

zostanie dodany koszt Spread, z  okresem obowiązywania nie krótszym niż 1 miesiąc. 
Powiadomienie Wykonawcy o zmianie ceny  na stałą cenę winno, dla swej skuteczności mieć 

formę pisemną lub e-mailową, o ile taka strony przewidziały i nastąpić z zachowaniem jednego 
pełnego okresu rozliczeniowego. 

11. W przypadku posiadania przez Zamawiającego instalacji fotowoltaicznej energia wprowadzona 

do sieci będzie bilansowana/netowana z energią elektryczną pobieraną z sieci przez 
Zamawiającego, tj. każda kWh energii wprowadzonej do sieci w cyklu rozliczeniowym zostanie 

odjęta od ilości pobranej z sieci przez Zamawiającego w tym samym cyklu rozliczeniowym. Cykl 
rozliczeniowy będzie zgodny z cyklem rozliczeniowym OSD. W przypadku wprowadzenia do sieci 

w cyklu rozliczeniowym większej ilości energii niż energia pobrana, nadwyżka zostanie 

zbilansowana w kolejnym cyklu rozliczeniowym.  
 

UWAGA! 
Zamawiający  załączniku Nr 2 do SIWZ wskazał dla poszczególnych punktów poboru energii 

elektrycznej grupę taryfową przy czym grupy te wskazane zostały dla celów informacyjnych. 
Zamawiający oczekuje zaoferowania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do 

SIWZ) ceny jednostkowej (jednej płaskiej stawki) za energię elektryczną (zł/MWh) bez odnoszenia jej 

do jakiejkolwiek grupy taryfowej i strefy.   
 

Rozdział 14: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert 

 
W odniesieniu do Wykonawców ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:   

 

Opis kryterium oceny Waga 

Cena  100% 

   

W zakresie kryterium „CENA” oferta może uzyskać 100 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie 
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zgodnie ze wzorem: 

   

                        Cena oferowana najniższa brutto 
ilość punktów  =                   x 100% 

badanej ceny oferty      Cena oferty badanej brutto 
 

Maksymalną ilość punktów w ww. kryterium otrzyma oferta  z najniższą ceną brutto. 

  
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów  

i wag otrzyma najwyższą punktację. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
 
 

Rozdział 15: Informacja o formalnościach jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

 
1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty.   
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej jeżeli zawiadomienie 
zostało wysłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni jeżeli zostanie 

przesłane w inny sposób. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię aktualnej koncesji na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, jeżeli koncesja 

złożona wraz z ofertą nie będzie aktualna w dniu podpisania umowy.  
5. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

oświadczenie, iż posiada aktualną umowę lub promesę umowy z PGE DYSTRYBUCJA S.A 
umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej                  

PGE DYSTRYBUCJA S.A. W przypadku, gdy okres obowiązywania umowy generalnej zawartej 
pomiędzy Wykonawcą a OSD jest krótszy niż wskazany w SIWZ termin dostaw, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o posiadaniu umowy 

generalnej na następny okres, w terminie nie późniejszym niż na 3 miesiące przed upływem 
obowiązywania aktualnej generalnej umowy dystrybucyjnej z Operatorem. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa  

w art. 93 ust.1 Prawa zamówień publicznych.  
7. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

 

 
Rozdział 16: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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Rozdział 17: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy. Przewidywane zmiany umowy 

 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku Nr 3 do SIWZ.  
2. Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji warunków umowy zawarte jest na formularzu ofertowym,  

a zatem podpisanie tego formularza jest jednocześnie złożeniem oświadczenia  przez Wykonawcę  
o akceptacji treści i warunków przyszłej umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach wymienionych w istotnych 
postanowieniach umowy. Wszystkie postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Zmiany te nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do 
wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie 

wnoszącego propozycje zmian leży udokumentowanie powstałych okoliczności.   

 

Rozdział 18: Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.  

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 

Rozdział 19: Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

 

Rozdział 20: Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy pzp.  

 

Rozdział 21: Środki ochrony prawnej 
 

Środki ochrony prawnej określone przez Dział VI  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych, przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają 

interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 
 

I. ODWOŁANIE 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. W przypadku postępowań, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego; 

 opisu przedmiotu zamówienia; 

 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
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zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w 

terminach określonych w art. 182 ustawy. 

 
II. INFORMOWANIE O NARUSZENIU USTAWY: 

1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.  

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany  
w ustawie dla tej czynności. 

3. Na czynności wymienione w pkt 2. nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 
ustawy.   

 

Rozdział 22: Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 
 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywają się w złotych polskich. 
2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  

 

Rozdział 23: Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.   
 

Rozdział 24: Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy prawo 
zamówień publicznych 

 

Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy prawo 
zamówień publicznych.  

 

Rozdział 25: Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a 
ustawy prawo zamówień publicznych  

 

Zamawiający zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot 

zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane w szczególności 
w rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego: Parametry jakościowe energii elektrycznej 
i standardy jakości obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji. Rozporządzenie określa     

m. in. sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną, warunki świadczenia usług przesyłania, 

dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania  
z systemu elektroenergetycznego i połączeń między-systemowych. Standardy jakościowe energii 

elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne     
(t.j.  Dz. U. z 2020 poz. 833 ze zm.). Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że standardy 

jakościowe związane zarówno z produkcją jak i dostawą energii są regulowane powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast  cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość 

wykonywanej usługi tj. dostawy energii elektrycznej. Energia elektryczna nie może być dostosowana 

do specyficznych wymagań Zamawiającego – jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie 
przyjętych standardach.  Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną określa Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
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Rozdział 26: Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do 
oferty w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy prawo 
zamówień publicznych 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  
 

Rozdział 27: Oferty częściowe  
 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 
 

Rozdział 28: Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych 
osobowych   

 
W przypadku, gdy oferta zostaje złożona przez: 

 wykonawcę będącego osobą fizyczną,  

 wykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,  

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 
w pełnomocnictwie),  

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone  
w informacji z KRK),  

 osobę fizyczną skierowaną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  

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 Urząd Miejski w Szczuczynie reprezentowany 

przez Burmistrza Szczuczyna. Kontakt z administratorem jest możliwy bezpośrednio w siedzibie 
lub listownie pod adresem: pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pod numerem tel. 86 273 50 80 

lub pod adresem e-mail: um@szczuczyn.pl;  
 Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Szczuczyn jest Pan Robert Stańczyk, z którym 

można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej iod@um.szczuczyn.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii 

elektrycznej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
 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 i 2018), dalej „ustawa 

Pzp”. Ponadto odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które na podstawie właściwie 

skonstruowanej, zapewniającej bezpieczeństwo, umowy powierzenia przetwarzają te dane na 
zlecenie Administratora (np. podmioty sektora teleinformatycznego                                i 

telekomunikacyjnego);   

 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; 

 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 do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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− 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/Panu: 
− 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.  

 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień publicznych Wykonawca ubiegając się o udzielenie 

zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 
związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające         

z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.  

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 
 

W tym celu Wykonawca w ofercie składa oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wypełniłem 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu”. 
 

 

Załączniki do SIWZ 
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy  

Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy  
 

 


