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SIWZ

nr postępowania: IGK.271.9.2020

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający: GMINA NIEMODLIN, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin
REGON: 531413194, NIP: 991-03-16-271
tel. 77 4606 295
adres strony internetowej: www.niemodlin.pl
Godziny urzędowania:
− poniedziałek: 7:00 – 17:00
− wtorek-czwartek: 7:00 – 15:00
− piątek: 7:00 – 13:00

ROZDZIAŁ II. TRYB ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39-46,
w związku z art. 10 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
3. Na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przyjmuje się zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych, następującą terminologię (skróty):
•
•
•
•

„ustawa Pzp” lub „ustawa” – ustawa Prawo zamówień publicznych,
„SIWZ” lub „Specyfikacja” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
„ppe” – punkt(-ty) poboru energii elektrycznej,
„Wykaz ppe” – szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej, stanowiący załącznik do
SIWZ,
• „OSD” – Operator Systemu Dystrybucji (dla Zamawiającego: Tauron Dystrybucja SA i PKP
Energetyka SA).

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin dla punktów wykazanych w wykazie punktów poboru energii
w 2021 r.
2. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Zakup energii elektrycznej będzie odbywać się na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą, którego
wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Podstawowe informacje:
Ilość układów pomiarowych rozliczających
zużytą energię elektryczną
Grupa taryfowa wg OSD
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania
umowy [MWh]
Informacja o dotychczasowych zmianach
sprzedawcy
Informacja o umowach obecnie
obowiązujących Zamawiającego
Sposób wypowiedzenia umów zakupu energii.
Informacja o zmianach ceny w okresie trwania
umowy
Informacja o umowach dystrybucyjnych
Informacja o parametrach dystrybucyjnych
ppe
Informacja o prawie dysponowania obiektami
i dostosowaniu do TPA
Informacja o udostępnieniu danych o

67
Wg wykazu stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ
341,215
kolejna
Umowa ważna do 31.12.2020 r.
Umowa nie wymaga wypowiedzenia
Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas
trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów
prawa
Zamawiający ma zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych
dla każdego ppe na czas nieokreślony.
Dane dystrybucyjne i teleadresowe ppe są zgodne z umowami
dystrybucyjnymi.
Zamawiający ma prawo do swobodnego zarządzania obiektami
w których znajdują się upr. Wszystkie ppe są dostosowane do TPA.
Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne
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punktach poboru energii
Informacja o udziałach Zamawiającego w
akcjach promocyjnych lub lojalnościowych
Informacja o udzieleniu Wykonawcy
pełnomocnictwa
Sposób rozliczania
Informacja o przekazaniu danych koniecznych
do zgłoszenia OSD umowy

w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel
Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów
lojalnościowych i promocyjnych
Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi
do niej załącznik.
Nabywca jest płatnikiem należności.
Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel
oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z
Zamawiającym w ramach tego postępowania
Informacja o sposobie zawarcia umowy
Informacja o sposobie dostarczania faktur

1
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w ramach wymiany
korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej
Wykonawca dostarczy na adres Nabywcy.

5. W związku z charakterem przedmiotu zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii
elektrycznej objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił
przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia
energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu
zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej
nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości.
6. Obowiązkiem Wykonawcy będzie w szczególności:
1) ponoszenie odpowiedzialności za całokształt świadczenia przedmiotu zamówienia,
w tym za właściwy przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia;
2) ponoszenie odpowiedzialności za jakość świadczenia oraz zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi określonymi w SIWZ dla przedmiotu zamówienia;
3) spełnianie innych obowiązków określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.
7. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej
do Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA i PKP Energetyka SA na warunkach
określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r., poz.
755 i 730 z późn. zm.) zwanej dalej „Prawem energetycznym".
8. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania jednakowej ceny dla wszystkich punktów poboru
energii elektrycznej.
10. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg ceny jednostkowej netto zawartej
w ofercie.
11. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) sprzedaży energii elektrycznej z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się
w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD,
2) przeniesienia na Zamawiającego własności energii elektrycznej;
3) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń,
4) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie aktualnych cen oraz zasad rozliczeń,
5) przyjmowania wniosków i reklamacji,
6) przekazywania istotnych informacji dotyczących realizacji umowy,
7) rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie wskazań
zainstalowanych układów pomiarowych.
12. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego.
13. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:
09310000-5

Elektryczność

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
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ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NIŻEJ
WYMIENIONE WARUNKI UDZIAŁU DOTYCZĄCE:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie
wykonywania zamówienia.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: nie dotyczy
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę energii elektrycznej,
przez okres co najmniej 6 miesięcy (Zamawiający ma na myśli co najmniej jedną umowę zawartą
na okres co najmniej 6 miesięcy) o łącznym wolumenie równym lub przekraczającym 150 MWh.
2. KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ZE ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH INNYCH
PODMIOTÓW:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust.1 ustawy Pzp).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem
zobowiązania stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (art. 22 a ust.2 ustawy Pzp).
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, 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 (art. 22a ust. 3 ustawy Pzp).
4) W odniesieniu do warunków dotyczących kompetencji lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp).
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
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:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt 1).
6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 SIWZ
powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załącznik nr 2 do
SIWZ) oraz składa wraz z ofertą oświadczenie danego podmiotu, którego wzór stanowi załącznik nr
2.1 do SIWZ.
7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
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wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może
zażądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy inny podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub doświadczenia, zrealizują usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
8) Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego
podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z tym podmiotem za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza),
na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć wskazane w SIWZ dokumenty podmiotu,
na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania warunków udziału
w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

ROZDZIAŁ VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zaistnieje którakolwiek
z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp.
3. ŚRODKI NAPRAWCZE (SELF - CLEANING):
1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20
ustawy Pzp może, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, 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.
2) Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego
podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
3) Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody.
4) W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów, Zamawiający może wykluczyć
Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku
podstaw do wykluczenia, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Zamawiający zastosuje tzw. odwróconą procedurę oceny ofert, określoną w art. 24aa ustawy Pzp.
2. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY – SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1) Zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy, Wykonawca złoży wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert,
oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Wykonawca w Oświadczeniu zobowiązany jest przedstawić
w szczególności informacje:
a) o tym, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ;
b) o tym, że nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy
Pzp;
c) o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego
podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp oraz stosownymi informacjami
o tym, których warunków udziału dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby;
d) Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać Oświadczenie – wskazany
jest we wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 lit. c Wykonawca składa wraz z oświadczeniem, oświadczenie Podwykonawcy,
którego wzór stanowi załącznik nr 2.1 do SIWZ.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy składa każdy z tych Wykonawców
w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w formie
oryginału. Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4
do SIWZ). Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących kwalifikacji lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
4) W przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców,
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
a) załącznik nr 1.1 do SIWZ, w którym zobowiązany jest podać informacje o Podwykonawcy,
przy udziale którego zamierza wykonać przedmiot zamówienia;
b) załącznik nr 2.1 do SIWZ – oświadczenie Podwykonawcy składane na podst. art. 25a ust. 1
ustawy Pzp.
5) Stosowne Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię)
lub dokument, z którego będzie wynikało upoważnienie do podpisania oferty.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY – SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD OTWARCIA OFERT:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, złoży
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oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz,
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie o braku
przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
do SIWZ.
4. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY – SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu dotyczących:
1) spełniania warunku w zakresie posiadanych uprawnień:
• aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważnej w okresie wykonywania zamówienia;
2) spełniania warunku w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej:
• wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według
załącznika nr 5 do SIWZ).
5. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy były wykonane/wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp - jeżeli będzie to niezbędne
do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może
na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA, SPÓŁKI
CYWILNE):
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani
są łącznie do spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
jak wykonawcy występujący samodzielnie. Ponadto żaden z Wykonawców nie może podlegać
wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Wobec
powyższego, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy
z Wykonawców składa oświadczenie (zał. nr 2 do SIWZ) w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.
2) Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
7) Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach
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(załącznikach) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy
wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik)
dotyczy.
8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w rozdz. VII ust. 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców.
9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na
wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 4
SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VII ust. 4 pkt 1) – 2) składa
odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych
w rozdz. V.1. SIWZ.
10) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
11) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania.
8. PODWYKONAWSTWO:
1) Wykonawca może przedmiot zamówienia wykonać przy udziale Podwykonawców.
2) Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawców, jeśli jest to
wiadome dla Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy
udziale Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany:
a) zawrzeć informację o tym w formularzu oferty oraz załączyć do oferty załącznik nr 1.1 do SIWZ,
w którym zobowiązany jest podać informacje o Podwykonawcy;
b) zawrzeć informację o tym w oświadczeniu oraz załączyć do oświadczenia załącznik nr 2.1 do SIWZ –
oświadczenie Podwykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, oraz wartość ich wynagrodzenia zaangażowanych w usługi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
5) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru powierzenia Podwykonawcom części zamówienia
w trakcie realizacji dostawy, a nie zgłoszonego na etapie postępowania, Wykonawca zobowiązany jest
do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
6) W przypadku o którym mowa w pkt. 5 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie
Podwykonawcy i inne oświadczenia lub dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.
7) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
8) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
9. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ MAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa następujące dokumenty:
1) koncesję o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub
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handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
10. FORMA DOKUMENTÓW:
1) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczone przez Wykonawcę.
2) Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
Podwykonawców, składane są w oryginale.
3) Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 2, składane są
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
11. DOSTĘPNOŚĆ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:
1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w rozdziale VII SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
2) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa
w pkt. 1.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKRESLONYCH 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
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w zgodnie
z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Oświadczenia lub dokumenty przekazane elektronicznie uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich
treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazują oświadczenia lub dokumenty elektronicznie, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia lub dokumenty uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego
w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
sobie w formach:
1) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37,
49-100 Niemodlin;
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: zamowienia@niemodlin.pl
6. Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej.
7. W przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną należy wskazać dokładny adres i nr telefonu
lub adres poczty elektronicznej, pod który Zamawiający będzie mógł przesłać korespondencję.
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8. W przypadku przesyłania wniosków i informacji drogą elektroniczną należy w temacie e-maila wpisać:
numer postępowania lub nazwę postępowania przetargowego co ułatwi stronom identyfikację
wiadomości.
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Magdalena Romańczukiewicz – tel.: 77/4606 295 w.223, adres e-mail: zamowienia@niemodlin.pl,
Radosław Góralik - tel.: 77/4606 295 w.205, adres e-mail: zamowienia@niemodlin.pl,
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz zmiana SIWZ:
1) Zamawiający będzie stosował nie tylko formę pisemną, ale także środki komunikacji elektronicznej
w zakresie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ.
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ wpłynął
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej.
4) W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający może zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej.
5) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
umieści na własnej stronie internetowej. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
6) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Na podstawie art. 45 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym
postępowaniu.

ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy przygotować ściśle według
wymagań określonych w niniejszej SIWZ na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ.
2. Oferta ma być sporządzona w 1 egzemplarzu w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Format oferty
nie powinien być większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub
kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferta powinna być sporządzona pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób
czytelny oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów)
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika,
iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, CEIDG), jeżeli
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy do
oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię
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stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
6. Oferta nie podpisana przez uprawnioną osobę oraz oferta złożona przez podmioty podlegające
wykluczeniu zostanie odrzucona jako oferta nieważna.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi składający
ofertę.
8. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
9. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę,
bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.
10. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
Oferta powinna być zszyta, oprawiona lub złożona w innej formie, uniemożliwiającej rozłączenie się
kartek, a zapisane strony oferty ponumerowane i parafowane.
11. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą
być numerowane i parafowane.
12. Poprawki w ofercie muszą być wniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
13. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art.
11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wówczas informacje te
musza być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego
tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać
innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ
przygotowanie ww. pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na
formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej
zainteresowanej osoby.
14. Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej
odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i dokładnym
adresem wykonawcy i zaadresowanej na zamawiającego:
Gmina Niemodlin,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49 – 100 Niemodlin
opakowanie oferty należy opisać następująco:
Oferta przetargowa na:
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin”
- nie otwierać przed 20.04.2020 r., godz. 11:30
W przypadku braku powyższych danych, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji
otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed
otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu
opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskutecznie
doręczenie z powodu złego opisu.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania
ofert. Wprowadzone zmiany musza być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „Zmiana” (pozostałe oznakowania jak w ust. 14).
Koperty oznakowane określeniem „Zmiana” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem
na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznakowane „Wycofanie” będą otwierane na sesji publicznego
otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zwrócone
Wykonawcy.
17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,
gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości,
co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
18. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
19. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
20. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie
weźmie udziału w postępowaniu.
21. ZAWARTOŚĆ OFERTY - Kompletna oferta musi zawierać:
1) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie(a) Wykonawcy na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego sporządzone przez:
a) Wykonawcę,
b) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy,
3) JEŚLI DOTYCZY – informację dotyczącą podwykonawcy, przy udziale którego Wykonawca zamierza wykonać
przedmiot zamówienia na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do SIWZ.
4) JEŚLI DOTYCZY – oświadczenie podwykonawcy na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ.
5) JEŚLI DOTYCZY - zobowiązanie(a) podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
6) JEŚLI DOTYCZY – Pełnomocnictwo.

ROZDZIAŁ XII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
(I piętro, p. nr 25) w terminie do dnia 20.04.2020 r., do godz. 11:00.
2. Wymóg dochowania terminu złożenia oferty jest zachowany, jeżeli oferta w dniu 20.04.2020 r.
o godz. 11:00 znajdzie się w sekretariacie Urzędu.
3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich
dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w ust. 1.
4. Oferty złożone po terminie, będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy, bez ich otwierania.

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.04.2020 r. o godz. 11:30, w sali
nr 62 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określa cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającą cenę netto
i należny podatek VAT w formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.
3. Cena oferty winna być obliczona zgodnie ze wzorem wskazanym w zał. nr 1 do SIWZ.
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4. Oferowana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia: koszty
konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie
elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym
z uwzględnienie akcyzy, podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz
ewentualnych upustów i rabatów.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia będzie wynikiem
rzeczywistych dostaw energii elektrycznej.
6. Za ustalenie ilości dostaw oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego
wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
7. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowanego
w niniejszym przetargu nieograniczonym poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia dokonywane będą w złotych
polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznego przybliżenia
dziesiętnego. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
10. Na każdej fakturze powinny znajdować się zapisy o Nabywcy, Odbiorcy i adresie dostarczenia faktury.
11. Sposób i warunki płatności zawarte są we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.
12. Płatności faktur dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

ROZDZIAŁ XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY I PORÓWNANIA OFERT
Ocenie i porównaniu ofert będą podlegały wyłącznie oferty nieodrzucone, złożone przez Wykonawców
nie podlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
• CENA – waga 100%
1.

Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot zamówienia
ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U.
2007, nr 93, poz. 623 z późn. zm.).

3. Maksymalną liczba punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba
punktów przyznana ofercie w tym kryterium zostanie określona zgodnie z następującym wzorem:
Cn =

Cena oferty najtańszej
------------------------------- × Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
Cn – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena oferty”
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena oferty” = 100
Osiągnięta wartość procentowa wg powyższego wzoru będzie odpowiadała uzyskanej ilości punktów.
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 100 punktów.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w ramach
przyjętego kryterium i odpowiadającą wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej SIWZ.
5. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem trzeciej cyfry
po przecinku tj.: części setnych zgodnie z zasadą zaokrągleń matematycznych zastosowanych
w programie Excel.
6. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
1) Oczywiste omyłki pisarskie,
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2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
ujętym we wzorze umowy, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni. W przypadkach zastosowania środków naprawczych (selfcleaning), o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wraz z wyjaśnieniem powodów,
dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności;
4) unieważnieniu postępowania;
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 na stronie internetowej.
3. Z Wykonawcą , który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie niniejszego
zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej,
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej,
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie,
5) zostanie zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ
6) podlega unieważnieniu:
• w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz
• jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,
5. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy Pzp.
6. Zamawiający może rozwiązać umowę na zasadach określonych w art. 145a ustawy Pzp.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy złoży
Zamawiającemu:
1) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;
8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że będą zachodziły
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ XVIII. WZÓR UMOWY
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ..
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2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie. Przewidywane zmiany do umowy
zawiera wzór umowy o którym mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. 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.
3. Środkami ochrony prawnej, są:
1) Odwołanie:
a) 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.
b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
c) 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.
d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
e) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
2) Skarga do sądu:
a) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE DODATKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców.

ROZDZIAŁ XXI. KLAUZULA DOTYCZĄCA RODO DLA WYKONAWCÓW
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
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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:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Niemodlina z siedzibą przy ul. Bohaterów Powstań
Śląskich 37, 49 - 100 Niemodlin;
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez e-mail:
iod@niemodlin.pl lub na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie, Inspektor Ochrony Danych,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 , 49-100 Niemodlin;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 – w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania
o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe,
ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) do żądania od administratora danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania,
że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym
przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.

ROZDZIAŁ XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty,
2. Załącznik nr 1.1 – Informacja o Podwykonawcach.
3. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw wykluczenia.
4. Załącznik nr 2.1 – wzór oświadczenia podwykonawcy (w tym podmiotu udostępniającego zasoby)
5. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.
6. Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów,
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7. Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych dostaw.
8. Załącznik nr 6 – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej (ppe).
9. Załącznik nr 7 – Wzór umowy.
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