1. Nazwa oraz adres zamawiającego
Gmina Włodowice z siedzibą:
Urząd Gminy Włodowice, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26.
tel. 034 315-30-01, fax: 034 315-30-31
e-mail: urzad@wlodowice.pl
strona internetowa: www.wlodowice.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 8 00 do 16 00
Wtorek - Piątek od 7 00 do 15 00.
NIP: 6492280007
REGON: 151398741
Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29.09.2014r. w siedzibie
Zamawiającego,
na
stronie
internetowej
Urzędu
Gminy
Włodowice:
www.bip.wlodowice.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 321838-2014.
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego dla dostaw, w języku polskim, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej w skrócie “PZP” lub „ustawą”
oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2.2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.
2.3. Wartość zamówienia - o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 z późn.zm.) i została określona
jako iloraz wartości wyliczonej w złotych i średniej ceny EURO równej 4,2249 zł zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych.
2.4. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej w skrócie
„SIWZ” stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje
Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Zakup energii elektrycznej na potrzeby
obiektów Gminy Włodowice w latach 2015-2016”.
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby zasilania
oświetlenia ulicznego, budynków mienia komunalnego i innych obiektów Gminy
Włodowice.
Przewidywaną
ilość
punktów
odbioru
energii
elektrycznej
(49
punkty)
oraz szczegółowe informacje
przedstawia Zestawienie punktów odbioru energii
elektrycznej – Załącznik Nr 1 do umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy
(24 miesiące) wynosi: ok. 722 093 kWh
w tym energia rozliczana:
− w strefie całodobowej: 547 747 kWh (grupa taryfowa O11: 463 301 kWh
oraz grupa taryfowa C11: 84 446 kWh),
− w strefie dziennej: 67 801 kWh (grupa taryfowa C12B),
− w strefie nocnej: 106 545 kWh (grupa taryfowa C12B).
Powyższa wartość stanowi przewidywany pobór energii, co może nie odzwierciedlać
realnego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie może być
podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że
rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź
zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane

zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii
w podanej wysokości.
Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi
Normami.
CPV 09.31.00.00-5 elektryczność
4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1). Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
1.1. posiadania
uprawnień
do
wykonywania
określonej
działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 PZP
oraz jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada aktualną koncesję na obrót energią
elektryczną.
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 PZP.
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 PZP.
2). Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
5.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6.
5.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia
i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać,
że warunki określone w ust. 5.1. pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony
w ust. 5.1. pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (składających ofertę wspólną).
5.5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
6.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda przedstawienia niżej wymienionych dokumentów:
1.1.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - Załącznik Nr 3 do SIWZ
1.2. Koncesja na obrót energią elektryczną.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do
SIWZ.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

2.5. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331,
z poźn. zm.), lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d PZP - Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6.3. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach od 6.1.
do 6.2. niniejszej specyfikacji.
6.3.1. Dokumenty, o których mowa w ust. 6.1. pkt 1.1. oraz w ust. 6.2. pkt 2.1.,
2.5. powinny być złożone w formie oryginału.
Dokumenty o których mowa w ust. 6.1. pkt 1.2. oraz w ust. 6.2. pkt 2.2.,
2.3., 2.4. winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
6.3.2. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to:
1) zamiast dokumentów, o których mowa ust. 6.2. pkt 2.2., 2.3., 2.4.
niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
2. Dokument, o którym mowa w podpunkcie 1)a) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1)b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w podpunkcie 1), zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2. stosuje się odpowiednio.
6.3.4.

W
przypadku
składania
oferty
wspólnej
przez
kilku
przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną,
każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć
dokumenty wymienione w ust. 6.2. pkt 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.
niniejszej specyfikacji (lub w punkcie 6.3.2. niniejszej specyfikacji - jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6.2
punkcie 2.1 i 2.5).
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu
cywilnego.

6.4. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a). Wypełniony druk „OFERTA” - Załącznik Nr 1 do SIWZ
b). Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy o świadczenie usług
dystrybucji
energii
elektrycznej
z
Operatorem
Systemu
Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. - zawarte w druku „OFERTA”;
c). Oświadczenie

o
zapewnieniu
bilansowania
zamawiającego - zawarte w druku „OFERTA”.

handlowego

d). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Wszystkie dokumenty tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zmawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.bip.wlodowice.pl lub w formie
pisemnej w siedzibie zamawiającego.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Wójt Gminy Włodowice – Adam B. Szmukier
Osoby do kontaktu:
w sprawach merytorycznych: Danuta Bacior (Inspektor ds. Gospodarki
Komunalnej Handlu i Usług )
w sprawach procedury przetargowej: Leokadia Łągiewka (Podinspektor ds.
środków pomocowych i zamówień publicznych)
8. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania
ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy
Adresat: Gmina Włodowice z siedzibą: Urząd Gminy Włodowice, 42-421
Włodowice, ul. Krakowska 26
OFERTA NA: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy
Włodowice w latach 2015-2016”
Znak sprawy: ZP.VIII.271.001.2014
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
…........................r. godz. 11.15
W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą
kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze

przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę
podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać
z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
4) Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
4. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
c) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór
stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).
5. Zmiana / wycofanie oferty:
a). zgodnie z art. 84 ustawy PZP Wykonawca może przed upływem terminu
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b). o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c). pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio
„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d). do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
6. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zamawiający zwróci niezwłocznie
Wykonawcy.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Włodowice, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. 18
(sekretariat).
Termin składania ofert do dnia 10.10.2014r. do godz. 11.00
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy
Włodowice, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, Sala Narad pok. Nr 27
w dniu 10.10.2014r. o godz. 11.15.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
12. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1) Cena oferty powinna zawierać ceny jednostkowe energii elektrycznej netto
wyrażone w zł/kWh, określone z dokładnością nie większą niż cztery miejsca
po przecinku:
− CjO11 – dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej O11,
− CjC12B – dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej C12B,
– CjC11 – dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych C11.
2) Ceny jednostkowe energii elektrycznej o których mowa w pkt 1) powinny
uwzględniać wszystkie ewentualnie stosowane przez sprzedawców energii

opłaty dodatkowe, w tym comiesięczne stałe opłaty związane z handlową
obsługą odbiorców oraz koszty bilansowania handlowego.
3) Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:
C = (CjO11 x 463 301 kWh + CjC12B x 174 346 kWh + CjC11 x 84 446 kWh) +
podatek VAT
i wpisać w druku „OFERTA”. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:
cena oferty brutto – 100%.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:
(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania określone
w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1.1.
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię
i nazwisko, siedzibę albo adres 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 oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
1.2.
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
1.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogę elektroniczną, albo
10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanych terminów
w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 PZP.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy aby
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Warunki na jakich zawarta będzie umowa przedstawia Wzór umowy – Załącznik nr
2 do SIWZ.
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy
pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji:
a) wystąpienia siły wyższej,
b) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności,
c) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów
i usług,
d) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron
umowy, (w szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały
dłużej niż jest to określone w przepisach) wówczas czas trwania rozpocznie się od
dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i trwać będzie do
31.12.2016r.
e) zmiany danych identyfikacyjnych punktów poboru energii,
f) zmiany taryfy punktów poboru w obrębie taryf występujących w niniejszej umowie,
g) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów.
3. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych
w Załączniku Nr 1 do umowy w szczególności w przypadku przekazania, sprzedaży,
wynajmu, dzierżawy obiektu innemu podmiotowi, zamknięcia lub likwidacji obiektu
(punktu odbioru energii) – zmiana wymaga formy aneksu.
4. Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których
mowa w Załączniku Nr 1 do Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy,
jednakże w rozmiarze nie większym niż 10% punktów poboru energii. Rozliczenie tych
punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnych warunków umowy
i według określonej w umowie stawki rozliczeniowej.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach
określonych w umowie.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.
18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. Informacja dotycząca umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których
mowa w 67 ust. 1 pkt 7
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67
ust. 1 pkt 7 PZP, w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia
podstawowego.
21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego w celu
porozumiewania się drogą elektroniczną:
urzad@wlodowice.pl
23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą
Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
(zł, PLN) bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.
24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej
elektronicznej.
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25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. Wymagania określone w art. 29 ust. 4 PZP
Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 PZP.
27. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego
zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2.
1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i wówczas
wskaże w ofercie część zamówienia, którą powierzy podwykonawcy.
28. Załączniki do SIWZ
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
1. Druk „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ
2. Wzór umowy – załącznik Nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 3 do
SIWZ
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 4 do
SIWZ
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP – załącznik
nr 5

