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DM 26.1.2017                                                                                      Staszów, dnia 08.11.2017r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -                                                                                                                            

zwana dalej w skrócie - SIWZ 

 
 

Dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 
Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego 

Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 

I.ZAMAWIJĄCY 

Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie 

ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów 

woj. świetokrzyskie, Polska 

www.pcs-staszow.pl 

tel.15 813 00 50 

fax.15 813 00 52 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami).  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa - zakup energii elektrycznej  na potrzeby 
eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 ,na okres od 
01.01.2018r. do 31.12.2019r., energii elektrycznej w maksymalnej ilości ok. 650 000 
kWh/rocznie .2. Maksymalna łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana 
rocznie: ok. 650 000 kWh, moc umowna obecna : 140 kW, dotychczasowa grupa taryfowa  
C21. 3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie 
obowiązywania umowy dla obiektu PCS-u ok 650 000 kWh rocznie, moc umowna 140 KW, 
grupa taryfowa C 21. 4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach 
określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne( tekst jednolity 
Dz.U. z 2017 r. poz. 220,791 ) , oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami 
wykonawczymi z dnia 23.04.1964 r. – Kodeksu Cywilnego. 
5. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej 
odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparciu o faktury Vat, z zastosowaniem 
zasad, cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie wynikającej z odczytu  wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego i terminem płatności określonym w ofercie.6.Zamawiający 
informuje, iż proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Obecnym sprzedawcą jest 
Novum S.A. z którym Zamawiający ma podpisaną umowę na czas określony do dnia 
31.12.2017r. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział  
Rzeszów z którym zamawiający ma podpisaną umowę na czas nieokreślony. 

http://www.pcs-staszow.pl/
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1.Oznaczenie według  Wspólnego Słownika Zamówień 

Główny kod CPV: 09310000-5 – energia  

Dodatkowe kody CPV: 

09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna  i inne źródła energii 

09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, jądrowa 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
4. Zamawiający  przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust.1 pkt. 7 ustawy. 
5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami  jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
5.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
5.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 
5.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
5.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia; 
6. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami. 

Zamawiający nie zwraca żadnych kosztów poniesionych na przygotowanie ofert na rzecz 
potencjalnych Wykonawców. 
 
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE DIALOGU TECHNICZNEGO  

Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie zastosował dialogu 

technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp. 

 

V.  OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie 

odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. 

Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej  objętej 

niniejszym zamówieniem. 
 

 

VII. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

 

VIII. ZWROT KOSZTÓW  W POSTĘPOWANIU                                                           

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia określa się na okres od 01-01-2018 r. do 31-12-2019r. 
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X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSBU 

DOKNANIA OCENY TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  określone 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   

wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2.   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

      Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa: 

1/  w pkt XII. 1. a)  – Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w 
oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 
metodą warunku granicznego -spełnia/nie spełnia. 
1.1. Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający wymaga 
złożenia : 
a) Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
b) Oświadczenie wykonawcy, że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących 
właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w 
przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) (zał nr 7do SIWZ). 
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone  

w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Warunek będzie 

oceniany na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp, wg formuły spełnia lub nie spełnia, 

2/  w pkt XII. 1. b) – w zakresie warunku - posiadania  wiedzy i doświadczenia Zamawiający 
wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
najmniej 1 dostawę o podobnym charakterze jak niniejsze zamówienie tj. minimum 1 
dostawę o wartości brutto min. 200 tysięcy złotych, obejmującą dostawę energii 
elektrycznej polegającą na sprzedaży energii . 

      Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone  

w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Warunek będzie 

oceniany na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp, wg formuły „spełnia” lub „nie spełnia”, 

3/    w pkt XII. 1. c): 

–  Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w art. 22 ust.1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły „spełnia” lub 

„nie spełnia”, 
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–  Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy, 
uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły „spełnia” lub „nie spełnia”, 
4/  w pkt. XII. 1. d) – Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 
ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust.3 ustawy, wg formuły „spełnia” lub „nie spełnia”. 

 

UWAGA: 

        Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 

w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonywania zamówienia. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że korzystanie z potencjału podmiotu 

trzeciego jest w danym przypadku realne i będzie w praktyce możliwe. 

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym 

zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie 

oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy.  

A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane  

z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia 

ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien 

zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

 

Zgodnie z art.26 ust.2e ustawy Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

zgodnie z art.26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

 

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

wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:   

1) wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

3)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

5)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary; 

8) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, 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) - przez okres 1 roku 

od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

9)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 

członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, 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 - przez okres 

1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

3.1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczeń  

i dokumentów, złożonych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24.  

ust 1 ustawy, uwzględniając treść art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wg formy „spełnia” – „nie spełnia”. 
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4.   Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Pzp wyklucza się  

również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, 

o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 

postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, 

którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 

2; 

 

2)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

3)   nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

4)  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli 

odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

5. Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego i w zakresie przez niego 

wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i braku podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na ocenie złożonych   

dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie tych warunków, uwzględniając 

zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wg formy „spełnia” – „nie spełnia” wymaganego warunku. 

 

 

 

XI.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej  

w niniejszej SIWZ następujące dokumenty i oświadczenia: 

1.  W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo  zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – 

podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – 

załącznik nr 2 do SIWZ.     

b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

załącznik nr 6 do SIWZ; 

• Określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę  
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie. 

1.W zakresie warunku - posiadania  wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga należytego 

wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę o podobnym 

charakterze jak niniejsze zamówienie tj. minimum 1 dostawę o wartości brutto min. 200 

tysięcy złotych, obejmującą dostawę energii elektrycznej polegającą na sprzedaży energii 

oraz świadczenie usług dystrybucji energii. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

– załącznik nr 3 do SIWZ.  

b) aktualnego 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. 1 pkt 

2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

c) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy określone w pkt. XIII ppkt 2. lit. a), b) ( jeżeli dotyczy).  

 

3.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany 

jest złożyć: 

  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:  

a)    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

 z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja  

o tym,  że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 

nr 7 do SIWZ    

Ilekroć w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (UOKK)  jest mowa o:  

1/     grupie kapitałowej – „rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę,  

w tym również tego przedsiębiorcę”. 

2/     przedsiębiorcy - „rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów  

o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 

a)  osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub 

świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są 

działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, 

b)   osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 

prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c)  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym 

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej 

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje 

dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy 

OKK, 
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d)  związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących 

praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów”.             

4. Zamawiający na podstawie art. 24b ust 1-3 ustawy Pzp zwróci się do Wykonawcy                      o 

udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa  

w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą 

przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 

 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 

w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między 

przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej 

konkurencji. 

 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie 

złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d. 

 

5.  W przypadku  innych podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia  

 na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 

podmioty. 

 

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XIII ppkt 2: 

lit. b) — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub   miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani 

nie   ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

do składania ofert. 

 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. 

Dokumenty powinny być wystawione w terminach odpowiednio podanych powyżej (pkt 

XIII ppkt 6). 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

     

7.   Inne dokumenty lub oświadczenia: 

 a) formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ  

 b) pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę 

reprezentuje  pełnomocnik (jeżeli dotyczy), 
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XII. SPOSÓB POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

1. Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.  

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą 

faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu w dniu jego nadania Zamawiający ma 

prawo uznać, że dokument wysłany faksem został doręczony w tym samym dniu,  

a podstawą jego doręczenia jest wydruk nadania faksu. 

4) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek  

o wyjaśnienie winien być przekazany pisemnie lub faksem. 

5) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  

-   na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.17.11.2017 r. 

6)   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7)  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa  w  pkt  5. 

8)  Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim   

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je 

na stronie internetowej www.pcs-staszow.pl 

9)  Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 

adres Zamawiającego podany w pkt I SIWZ. 

10)  W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona 

na stronie internetowej: www.pcs-staszow.pl zamieszcza ją także na tej stronie. 

11) Jeżeli zmiana treści SIWZ zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.pcs-staszow.pl oraz w siedzibie 

Zamawiającego. 

12) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej: www.pcs-staszow.pl 

Przepis ppkt 11 stosuje się odpowiednio. 

 

XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

    1) Sprawy, dotyczące przedmiotu zamówienia :  

       Imię i nazwisko: Aneta Trałka– Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie 

        Tel: 15 813 00 50 
 

     2)   Sprawy formalne dotyczące SIWZ: 

        Imię i nazwisko: Aneta Trałka – Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie 

         Tel: 15 813 00 50 

http://www.pcs-staszow.pl/
http://www.staszowski.eu/
http://www.staszowski.eu/
http://www.staszowski.eu/
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    Miejsce składania: 

    Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 2, 28-200 Staszów  

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

   1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w  wysokości  :  
       Nie dotyczy 
 

XV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. 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.                
 

XVI.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wymogi formalne: 

a)  oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie  

z wymogami  zawartymi w niniejszej SIWZ, 

b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane  

w niniejszej SIWZ, 

c) zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 

sporządzonych  przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn  

i wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez zamawiającego  

w załącznikach do SIWZ, 

d)  każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

e)  ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 

f)  oferta musi spełniać następujące wymogi: 

 – musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie 

do  pisania,  komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem, 

–  dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający 

będzie opierał się na tekście tłumaczonym,  

– formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do 

niniejszej SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez  

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wszystkie miejsca, w których Wykonawca 

naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 

– upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika  

z innych dokumentów dołączonych przez wykonawcę, w przypadku, gdy wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego zakres, 

z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie  

w formie oryginału lub kopi poświadczonej przez notariusza,  

– załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone  

„za zgodność z oryginałem" na każdej zapisanej stronie dokumentu przez 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy – podpisującego ofertę.               

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 
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odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny 

lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem  

(np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

g) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą 

być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone 

w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) 

oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa". Strony należy ponumerować w taki sposób, 

aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość 

numeracji stron),  

 

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
przez tajemnice przedsiębiorstwa 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.  
Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty 
pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona 
informacja:  
- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną 
informacją posiadającą wartość gospodarczą,  

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania 
przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.  
Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

Opakowanie oferty  

 
a)  ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym 

opakowaniu  (kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie na adres Powiatowe 

Centrum Sportowe w Staszowie ul.Oględowska 6, 28-200 Staszów 
 

Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy, pełną 

nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i nr  telefonu tak, aby Zamawiający mógł 

odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert (zgodnie z poniższym wzorem).   

   

 Kopertę należy zaadresować:  
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b) lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej 

korespondencji wpływającej do zamawiającego. 

      Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać  otwarta 

w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 

3. Zmiana i wycofanie oferty, oferta złożona po terminie. 

a) Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed terminem do składania ofert 

pod warunkiem, że Zamawiający  otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany 

lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonego w niniejszej 

SIWZ. 

b) Powiadomienie powinno być dostarczone przed terminem do składania ofert  

w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową 

wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana oferty" lub „Wycofanie oferty". 

c) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 

 

 

XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

2. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, 

Sekretariat -   pokój 208.  
3. Termin składania ofert upływa w dniu: 17.11.2017 r.  o godz. 12:00                   

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

1. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, 

Sekretariat -   pokój 208 w dniu 17.11.2017 r. o godz. 12:30 
Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek 

Zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 - Pzp. 

 

Nazwa Wykonawcy 

Adres 

Telefon 

                                           Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie 
                                                                    ul.Oględowska 6,  

                                                                   28-200 Staszów   
                                              
Przetarg nieograniczony 

Oferta na:   Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie  

ul.Oględowska 6                 

 

 nie otwierać przed  17.11.2017r. godz. 12:30      
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XVIII.  Opis sposobu obliczenia ceny        

 
1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego    
     zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą wykonawcy. 
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z analizy specyfikacji, oraz wszelkie 
elementy nieprzewidziane, bez uwzględnienia których nie można wykonać zamówienia.  

3. W formularzu oferty Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia, w 
pełnym      zakresie  objętym specyfikacją poprzez podanie w formularzu oferty ceny  brutto,  
(cyfrowo i słownie) uwzględniając obowiązujący   podatek VAT. 
4. Cena oferty powinna być wyrażona w  złotych polskich ( PLN) z dokładnością do dwóch  

miejsc po przecinku.  

5. Cena w ofercie powinna wynikać z uzupełnionego przez Wykonawcę formularza 

cenowego ( załącznik do formularza oferty 1a, który powinien również zawierać informację 

o wynagrodzeniu brutto). 

XIX.  Waluta oferty 

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny być 

wyrażone w PLN. 

 

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie  cena oferty brutto – 100 %. 

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według wzoru:  

(Cn / Cof.b.  ) x 100 % = ilość punktów  

Gdzie:  

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej, 

100- procentowe znaczenie kryterium cenny.  

1.Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do 
oferty. 

2. Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie 
objętym umowa. Należności z tytułu wykonywania zamówienia będą regulowane na 
warunkach określonych w umowie.  

3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  
4. Zamawiający poprawia w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym  wykonawcę,  którego  oferta została poprawiona.   
 

XXI.   Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji 

elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem 
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aukcji elektronicznej. 

 

XXII. Informacja o umowie ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

 

XXIII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

 

1.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a)  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,  

b)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

        i prawne, 

c)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 

udzielenie          zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa  

        w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, 

o  której mowa w ppkt 1 lit a) na stronie internetowej www.pcs-staszow.pl oraz w miejscu 

publicznie dostępnym – tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt I 

niniejszej SIWZ. 

3.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 

podpisaniem     umowy, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, 

zobowiązany jest  do: 

-    złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy  

i okazania      pełnomocnictwa, dokumentu, jeżeli  taka konieczność zaistnieje, 

 

 

4.   Termin i miejsce podpisania umowy: 

1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem  

art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony  

w art. 27 ust. 2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – faksem, albo  

10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób tj. pisemnie. 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem   terminu o którym mowa powyżej, jeżeli: 

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 

    -  w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 
wykluczono żadnego wykonawcy.  

3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
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i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w 

art. 93 ust. 1. 

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego.  
XXIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Nie dotyczy 

XXV. Istotne dla stron postanowienia umowy 

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy. 

XXVI.  Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co 
najmniej       jedna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający     zawiadomi  równocześnie wszystkich Wykonawców zgodnie z zasadami 
określonymi  
    w art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

XXVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1.   Środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp 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 Prawo zamówień 

publicznych. 

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 Prawo zamówień publicznych (lista prowadzona przez 

prezesa Urzędu Zamówień Publicznych).  

Odwołanie 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,  

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

4) odrzucenia oferty odwołującego.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określając żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu.  

5. 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 
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do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.  

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2.  

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany  

w ustawie dla tej czynności.  

8. Na czynności, o których mowa w pkt 7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 

2 ustawy Pzp.  

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 

2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8.  

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone  

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8.  

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia,  

12. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia;  

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamawianiu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamawiania Zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert.  

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, tj. wyroku lub 

postanowienia kończącego postanowienia odwoławcze.  

15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zamieszcza ja również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja. Wzywając 

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  
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w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,  

a jego kopie przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli maja interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron.  

18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy 

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający 

opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o 

uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na 

postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.  

19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  

z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił z zastrzeżeniem zgłoszenia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania 

po stronie zamawiającego.  

20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 nie mogą następnie korzystać 

ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego i wykonanych zgodnie z wyrokiem 

izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.  

21. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa 

nie stanowi inaczej.  

22. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:  

a) nie zawiera braków formalnych;  

b) uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, 

a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.  

23. Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby, 

zgodnie z art. 189 – 198 ustawy.  

24. Odwołujący się może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku 

Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem 

rozprawy, odwołującemu zawraca się 90% wpisu.  

25. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych 

przypadkach Izba wydaje postanowienie.  

26. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ 

lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.  

27. Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.  

28. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.  

29. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej dot. 

odwołania zawarte są w dziale VI rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Skarga do sądu 

1. Na orzeczenie Izby oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu.  

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964r – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  
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3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego.  

4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

5. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia 

wpływu skargi do sądu.  

6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej dot. skargi do 

sądu zawarte są w dziale VI rozdziale 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

Wykaz załączników: 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1. Załącznik nr 1 –  Wzór formularza oferty. 

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 

3. Załącznik nr 3– Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia 

4. Załącznik nr 4 –  Oświadczenia o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

umożliwiającej świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 

5.Załącznik nr 5 – Wzór umowy.                                                                                        

6.Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw. 

7. Załącznik nr 7– Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
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