IIiFS.271.11.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niej
Gmina Białobrzegi zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zamawiający:
Gmina Białobrzegi,
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

Działająca w imieniu własnym oraz w imieniu:
1

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach

2

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach

3

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach

4

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

5

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach

6

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach

7

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach

8

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej

9

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach
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Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe w trybie art. 16 ust.
1 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia
postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w imieniu wszystkich ww.
podmiotów. Zamawiający będzie zawierać umowy w imieniu ww. jednostek wynikające
z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Adres do korespondencji :
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
I. Przedmiot Zamówienia











Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej
do budynków Zamawiającego oraz na potrzeby oświetlenia drogowego
Szacunkowa wielkość energii w okresie obowiązywania umowy wynosi
2.268.548,00 kWh. Jest to wielkość orientacyjna Wykonawca winien uwzględnić
wahanie poboru energii (+/- 10 %)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ
stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ.
Kod CPV: 09310000-5
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku
uruchomienia nowych punktów odbioru do 10% wartości zamówienia podstawowego
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.

II. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać poniższe wymogi:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postepowania – przesłanki opisane w pkt. IV SIWZ
2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub
licencji. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
- aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
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obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE
Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD, do wszystkich obiektów Zamawiającego
wskazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1 Warunki udziału w postępowaniu opisane w punkcie 1 muszą być spełnione przez
każdego z wykonawców oddzielnie.
4.2 Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi być
wykazany przez każdego z wykonawców.
5. Oferty wykonawców, które wykażą spełnienie wymaganych warunków zostaną
dopuszczone do badania i oceny.
6. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy zobowiązani
są złożyć następujące dokumenty:
Razem z ofertą:
6.1 Oświadczenie własne Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg
wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ – na zasadach określonych w punkcie VI.
Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert:
6.2 Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
6.3 Oświadczenie o posiadaniu umowy lub promesę z właściwym OSD umożliwiającą
prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, a pośrednictwem
sieci energetycznej należącej do tego OSD (wg załącznika Nr 5).
7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeń
i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
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8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w punkcie 6.2 i 6.3
na wezwanie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014r. poz.
1114 oraz 2016r. poz. 352).
W tym celu, zaleca się aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przesłane
w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim
konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego lub
w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego – w celu umożliwienia ich
identyfikacji.
9. Dokumenty wymienione w punktach 6.1-6.3 powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11. Oświadczenie wskazane w punkcie 6.1 i 6.3 składa się w formie oryginału.
12. Dokument wskazany w punkcie: 6.2 składa się w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej - Za zgodność z oryginałem
13. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia wymaganych warunków zostaną
wykluczeni z postępowania.
IV. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
1.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Zamawiający wykluczy:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2)
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności,
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne,
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 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 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli
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3.
4.

5.

zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna
przedstawione dowody za wystarczające.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej
kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu
pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

6. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są
zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
Razem z ofertą:
6. 1 Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg
wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ – na zasadach określonych w punkcie VI SIWZ.
Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert:
6.2 Aktualny odpisu 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. 5 pkt. 1
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
6.3 Kopia NIP
6.4 Kopia Regon
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej, tj. w pkt 6.2 – 6.4:
7.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
7.2 jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy,
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Ważność dokumentu jak w pkt 7.1.
7.3 w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie informacji dotyczących tego dokumentu.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty wymienione w pkt 6.2 – 6.4 i 7 winny być złożone przez każdego
z wykonawców.
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9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.1, lub
dokumentów o których mowa w punktach 6.2 – 6.4 i 7 lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w punkcie 6.2
– 6.4 na wezwanie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r.
poz. 1114 oraz 2016r. poz. 352).
W tym celu, zaleca się aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przesłane
w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim
konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego lub
w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego – w celu umożliwienia ich
identyfikacji.
11. Dokumenty wymienione w punktach 6.1 - 6.4 i 7 powinny być aktualne na dzień ich
złożenia.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13. Oświadczenie wskazane w punkcie 6.1 składa się w formie oryginału.
14. Dokumenty wskazane w punktach: 6.2 - 6.4 i 7składa się w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej - za zgodność z oryginałem.
15. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni
z postępowania.
V. Dokumenty dotyczące grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP).
1. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony
Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty
w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) - wg załącznika Nr 8.
Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 lub oświadczenie
jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
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VI. Oświadczenie własne Wykonawcy
1. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu.
2. Do oferty i oświadczenia wstępnego nie należy dołączać dokumentów wskazanych
w punktach III.6.2 - 6.3 oraz IV.6.2 - 6.4 i 7. Dokumenty te składa się na wezwanie
Zamawiającego na zasadach określonych w art. 26 PZP, o ile Zamawiający podejmie
decyzję o wezwaniu do ich złożenia.
3. Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załączniki Nr 4 do SIWZ.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia wstępne składa każdy wykonawca.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście oraz za pomocą posłańca. Zamawiający dopuszcza również
przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faxem lub drogą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wątpliwości
związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swe zapytania na
piśmie pod adres Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach – 26-800 Białobrzegi ul. Plac
Zygmunta Starego 9. Zapytania mogą być składane faksem pod numer (48) 613 24-72 wew.
11 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bialobrzegi@bialobrzegi.pl, pod warunkiem
niezwłocznego potwierdzenia treści na piśmie – przesłanie własnoręcznie podpisanego
zapytania pocztą.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie
Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
Treść zapytań z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono SIWZ bez wskazanego źródła zapytania oraz opublikowana zostanie na
stronie internetowej Zamawiającego.
4. Osobą upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami jest Przemysław Woźniak tel.
48 613 24-72 wew.24, e-mail: p.wozniak@bialobrzegi.pl.
VIII. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
IX. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.
X. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na

-8-

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Każda zapisana strona (kartka) musi być ponumerowana kolejnymi numerami.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście ofert muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
5. Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego
i oznaczonej „Oferta na dostawę energii elektrycznej” oraz „Nie otwierać przed dniem
14.11.2016r. godz. 10.00”. Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz
dokładny adres Wykonawcy.
6. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez
wyjątku. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu jego nie dotyczy, wpisuje On „Nie
dotyczy”.
7. Zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty,
ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji.
Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że
nie mogą one być udostępnione.
- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn.zm.) rozumie się
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, tzn.
zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom
postępowania,
- stosowne zastrzeżenia Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała ofert zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika
postępowania,
- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
UWAGA: zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, i warunków
płatności zawartych w ofercie.
8. Wykonawca może wycofać ofertę, wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje
i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o tym przed terminem składania ofert.
W tym celu Wykonawca złoży stosowne zawiadomienie wg takich samych zasad jak
składana oferta i dodatkowo oznakowane napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
XI. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania
ofert, zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia tych zmian i poinformuje o tym wszystkich wykonawców,
którym przekazano SIWZ.
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XII. Termin związania ofertą wynosi - 30 dni
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. Sposób złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach – sekretariat pokój 23
26-800 Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9
do godz. 09:30 w dniu 14.11.2016r.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 14.11.2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie
Miasta i Gminy w Białobrzegach – sala konferencyjna przy ul. Plac Zygmunta Starego 9
w Białobrzegach.
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca ( np.
potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania
ofert w terminie określonym w SIWZ).
XVI. Otwarcie ofert:
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: w Urzędzie Miasta
i Gminy w Białobrzegach – sala konferencyjna przy ul. Plac Zygmunta Starego
9 w Białobrzegach w dniu 14.11.2016r. o godz.10:00. Kolejność otwierania ofert jest zgodna
z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, nazwy i adresy Wykonawców oraz informację dotyczące ceny
wykonania zamówienia.
XVII. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 2).
2. Wypełniony formularz cenowy (wg załącznika Nr 3).
3. Oświadczenie własne Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ na zasadach określonych
w dziale VI.
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty
składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Brak jakiegokolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
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2. Ceny zawarte w Formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być wyrażone
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceny jednostkowe stanowią ceny wyliczone w Formularzu cenowym, który stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym o którym mowa powyżej muszą być
wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.
6. Zamawiający oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania
oferty.
7. Cena jednostkowa określona w ust. 3 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania
Umowy za wyjątkiem sytuacji, w której zmianie ulegnie stawka podatku akcyzowego lub gdy
nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany
Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów
wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, wówczas ceny
energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga
aneksu do umowy.
8. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT.
9. Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki występujące w treści oferty.
9.1 O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi Wykonawcę.
XIX. Kryteria oceny ofert ich znaczenie:
Cena (koszt) – waga kryterium 100%.
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym ofertom przyznane zostaną punkty:
 dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt., gdzie Cmin oznacza
najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu, a Coferta cenę badanej oferty.
XX. Zasada oceny ofert:
1. W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz
stosownie do art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.
XXI. Istotne postanowienia umowy / Wzór umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ.
XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy.
1. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na stronie internetowej:
http://www.bialobrzegi.pl, http://www.bip.bialobrzegi.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej
siedzibie.
2.

Zamawiający, po wyborze oferty najkorzystniejszej, niezwłocznie powiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę
(firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli
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oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne; Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; terminie, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93, ust. 1 ustawy.
4. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy określa następujące
okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej
umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
a) zmiana okresu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt i nadzór nad realizacją przedmiotu
umowy,
c) zmiana numeru konta,
d) z powodu działań osób trzecich w tym organów, uniemożliwiających wykonanie
pracy lub realizację innych zobowiązań Wykonawcy w terminie, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
e) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
f) w przypadku gdyby okazało się, że przewidziany w opisie przedmiotu zamówienia
(zakres rzeczowy) – ze względu na działanie niezależnych czynników – okazał się
niewystarczający,
g) utworzenie nowych obwodów przez Zamawiającego,
h) zmiany organizacyjno-prawne Zamawiającego np. przekształcenie jednostki,
zmiana nazwy itp.
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. 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.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
6. 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.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
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upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeksu cywilnego.

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie własne Wykonawcy
5. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu umowy
6. Załącznik Nr 6 - Wzór Pełnomocnictwa
7. Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów
8. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
9. Załącznik Nr 9 – Wzór umowy

data:

Sporządził:

Zatwierdził:
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