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I. Informacje ogólne: 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce 

adres strony internetowej: www.modliborzyce.pl 
 

działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz niżej wymienionych Zamawiających (podstawa prawna:  

art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579): 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Wolica Pierwsza, Wolica Pierwsza 21, 23-310 Modliborzyce 

2. Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 16, 23-310 Modliborzyce 

3. Zespół Placówek Oświatowych w Stojeszynie, Stojeszyn Pierwszy 5, 23-310 Modliborzyce 

4. Zespół Szkół w Modliborzycach, ul. Ogrodowa 6, 23-310 Modliborzyce 

5. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego, Wierzchowiska Drugie 165, 23-310 Modliborzyce 

6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce 

7. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce 

8. Biblioteka u Kazimierza. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach 

ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce 

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu, Dąbie, 23-310 Modliborzyce 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Lutem, Lute. 23-310 Modliborzyce 

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Modliborzycach, ul. Gołębia 4, 23-310 Modliborzyce 

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Pasiece, Pasieka 4, 23-310 Modliborzyce 

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Stojeszynie, Stojeszyn, 23-310 Modliborzyce 

14. Ochotnicza Straż Pożarna Wierzchowiska I, Wierzchowiska Pierwsze, 23-310 Modliborzyce 

15. Ochotnicza Straż Pożarna Wierzchowiska II, Wierzchowiska Drugie, 23-310 Modliborzyce 

16. Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy Pierwszej, Wolica, 23-310 Modliborzyce 

17. Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy Drugiej, Wolica Druga, 23-310 Modliborzyce 

18. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu, Zarajec, 23-310 Modliborzyce 

 

2. Pełnomocnik Zamawiającego: 
 

Artur Pisarczyk-Konsulting 

Lipnica 78, 36-123 Lipnica 

tel. +48 693 377 007 

e-mail: artur.pisarczyk@energiasystem.com 
 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postepowaniem należy kierować na adres Pełnomocnika 

Zamawiającego. 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w rozumieniu przepisów art. 39-46 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), zwanej dalej ,,Ustawą” lub 

„ustawą PZP”. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 

8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców, jeżeli 

przepisy Ustawy nie stanowią inaczej, stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459). 

 

II. Opis i określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 

1 257 900 kWh. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone 

we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej - załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 220) oraz zgodnie z wydanymi 

do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1200). 

4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego  

z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A. 

5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:  

a) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu 

realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

b) reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy. 

6. W Załączniku nr 2 do SIWZ wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które mogą 

podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej w obrębie grup taryfowych 

http://www.modliborzyce.pl/
mailto:artur.pisarczyk@energiasystem.com
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ujętych w SIWZ oraz wycenionych w formularzu oferty. 

7. Podana wielkość wolumenu energii elektrycznej określona w pkt 1 jest wartością szacowaną na podstawie 

dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej 

ilości zakupionej energii elektrycznej względem ilości określonej w pkt. 1, spowodowanej zmniejszonym lub 

zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu 

Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii 

elektrycznej. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt. 1 nie będzie skutkowała 

dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii 

elektrycznej wg cen określonych w umowie. Zaistnienie okoliczności, o których mowa spowoduje 

odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Umowy. 

8. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia opisane są w: 

a) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 220), 

b) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz.623,  

z późn. zm.), 

c) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). 

9. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 

09300000-2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

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

09310000-5  – elektryczność 

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy, i podania nazw (firm) podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

Zgodnie z art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

III. Opis części zamówienia, oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
 

IV. Wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 

Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

VI. Umowy ramowe. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

VII. Dynamiczny system zakupów. 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

 

VIII. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

X. Termin wykonania zamówienia: 

Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2019 jednakże sprzedaż energii elektrycznej 

będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego w załączniku nr 2 do SIWZ, dla każdego ppe oddzielnie po 

uprzednim skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży/kompleksowych energii elektrycznej i po 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

 

XI. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych – PLN. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
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XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu  

i SIWZ. 

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi  

w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu. 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

dotyczące: 

3.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 

220) 

3.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 

a) w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 150.000 zł (sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 

150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs 

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank 

Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia  

o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 

podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po 

dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 

3.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co 

najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) odpowiada swoim 

rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że każde z nich obejmowało lub obejmuje 

dostawę energii elektrycznej a wartość roczna każdego zamówienia (umowy) w wyżej 

wymienionym zakresie wynosiła co najmniej 500 MWh albo w przypadku zamówień (umów) 

nadal wykonywanych - do dnia przed upływem terminu składania ofert - Wykonawca 

wykonał dostawy w wyżej wymienionym zakresie o wartości co najmniej 500 MWh. 

3.2. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych  

w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w ustawie,  

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) 

oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

3.3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże, że 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 

ustawy PZP. 

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy PZP. 

3.6. Zamawiający oceni - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy PZP - czy udostępnione Wykonawcy przez inne 

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy, jak 

również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy wskazane przez Zamawiającego  

w Ogłoszeniu i SIWZ. W takim przypadku Wykonawca 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 
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zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 

3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

 

4. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP:  

 

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

z postępowania w tym: 

4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) ustawy PZP, 

4.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w ogłoszeniu i SIWZ, spośród 

okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy PZP. 

 

4.2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) oraz art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) ustawy 

PZP wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

4.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy  

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 

r. poz. 791), 

4.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, 

4.2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

4.2.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności, 

4.2.5. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 

4.2.6. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

4.2.10 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa  

w pkt 4.2.9;  

4.2.11 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  

w sprawie spłaty tych należności, 

4.2.12 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  

w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału  
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w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, 

lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

4.2.13 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

4.2.14 który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

4.2.15 który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,  

a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

4.2.16 wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

4.2.17 będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 

724 i 933), 

4.2.18 wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne, 

4.2.19 wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 7-11 ustawy PZP. 

4.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

4.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy PZP – 

zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13–22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy 

PZP i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ.  

4.5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
www.modliborzyce.pl informacji dotyczących m.in. nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, przekazuje Pełnomocnikowi Zamawiającego oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

4.6. Wraz ze złożeniem oświadczenia o którym mowa w pkt 4.5 wyżej, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

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

ustawy PZP lub na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) 4), 8) ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy PZP nie stosuje się, 

jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

4.8. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz 

z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu  

o zamówieniu i SIWZ. 

  

http://www.modliborzyce.pl/


7 

XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy 

PZP: 

 

Część I – oświadczenia składane wraz z ofertą 

 

1. Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie dokumentu, którego wzór zawiera 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, 

który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca zamieszcza informacje – o każdym z tych 

podmiotów – w Oświadczeniu, potwierdzające brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 

potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. 

 

Część II – oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 

 

5. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów: 

5.1.  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

5.2. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 

- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie. 

 

6. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda: 

6.1. ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo 

energetyczne (tekst jedn. Dz. U. 2017r., poz. 220). 

 

7. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający 

zażąda dokumentów: 

7.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 

1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

7.2. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który  

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału  

w postępowaniu. 

8. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający 

zażąda dokumentów: 

8.1. wykaz wykonanych dostaw, 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;  

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert – zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 
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Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 

9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy PZP oświadczenie  

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu. Przykład wzoru oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

10. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13  

i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP. 

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570). 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży Oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 

wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 

16. Jeżeli jest 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. 

17. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, składane przez Wykonawcę, muszą spełniać 

wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów”. 

 

XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615),  

z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca zobowiązany jest: 
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2.1. złożyć ofertę – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej (oryginał), 

2.2. złożyć Oświadczenie– zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 – w formie pisemnej (oryginał), 

2.3. złożyć oświadczenia, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws dokumentów – dotyczące 

Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP – w oryginale, 

2.4. złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws dokumentów – inne niż oświadczenia 

lub dokumenty, o których mowa w pkt 2.3 – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

2.5. złożyć inne dokumenty, o których mowa w ustawie PZP – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

2.6. złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą – inne niż określone w pkt 2 - oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których 

mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 10 

ust. 1 rozporządzenia ws dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

7. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego, na 

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, zostaną złożone odpowiednio w formie i zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ustawie, rozporządzeniu ws dokumentów i w SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty  

i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotrze do 

Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu. 

8. Zamawiający na stronie internetowej www.modliborzyce.pl opublikował Ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą 

SIWZ. 

9. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej lub drogą 

telefoniczną. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących SIWZ. 

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa  

w ust. 11, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 12. 

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

XV. Wymagania dotyczące wadium: 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVI. Termin związania ofertą: 

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 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 30 dni.  

 

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje, że oferty 

zostaną odrzucone. 

http://www.modliborzyce.pl/
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2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 

3. Na ofertę składają się: 

a) formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b) oświadczenie, zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ, 

c) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli 

prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych warz z ofertą. 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie do pisania, nieścieralnym 

atramentem, na komputerze lub inną trwałą techniką, podpisana i opieczętowana przez uprawnionego(nych) 

przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi go zasadami reprezentacji oraz opatrzona datą. 

Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej 

treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do 

oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

6. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

7. Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, które zmieniłyby treść oświadczenia, informacji oraz warunku 

podanego w zapisach niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

9. Jeżeli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, 

zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do 

oferty pisemne uzasadnienie faktyczne i prawne), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

Stosownie do powyższego, jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, 

Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne  

i w zawiązku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie  

i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)”. 

Zaleca się, aby zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale, oddzielnie spięte  

i dołączone do oferty w oddzielnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych  

w ofercie). 

UWAGA: Sam fakt złożenia dokumentów do osobnej koperty i opatrzenie ich klauzulą „tajemnica 

przedsiębiorstwa” nie wykazuje znamion działań wykazania zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

10. Wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej, nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie (opakowaniu). Kopertę należy 

opisać w podany niżej sposób: 
 

 

 

 

Artur Pisarczyk - Konsulting 

Lipnica 78 

36-123 Lipnica 

 

„Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Modliborzyce i innych jednostek” 

Oferta – nie otwierać przed dniem 23.11.2017 r. godz. 10:30 

 
 

11. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. 

12. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 

nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 

13. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

14. Wykonawca (przedsiębiorca) będący osobą fizyczną działającą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji Działalności Gospodarczej winien oznaczyć w ofercie osobę Wykonawcy firmą zgodnie  

z wymaganiami art. 43
4
 Kodeksu Cywilnego tj. imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy oraz „wyróżnikiem”, jeżeli 

jest używany. 

15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje  

i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie  

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone 

według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowym 

dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do 
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oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 

kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie 

wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Do obliczenia ceny oferty brutto należy posłużyć się formularzem oferty stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 

do SIWZ. 

3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, powinien w cenie oferty brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty 

zastosowane przez Wykonawcę. 

4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę poinformuje 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. 

6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 

zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Oferty, przygotowane w sposób określony w rozdziale XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

należy złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca w siedzibie Pełnomocnika 

Zamawiającego: Artur Pisarczyk – Konsulting, Lipnica 78, 36-123 Lipnica w terminie do dnia 23.11.2017 r. 

do godz. 10:20. 

Na Wykonawcy spoczywa ciężar złożenia oferty w terminie wskazanym powyżej. W przypadku złożenia oferty 

po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 

ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. V  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego:  

Artur Pisarczyk – Konsulting, Lipnica 78, 36-123 Lipnica - w obecności Wykonawców, którzy zechcą 

uczestniczyć. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Pełnomocnik Zamawiającego poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Pełnomocnik Zamawiającego poda nazwy 

(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia  

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

4. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert 

zostanie podana cena napisana słownie. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.modliborzyce.pl informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

www.modliborzyce.pl informacji, o których mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału SIWZ, przekaże 

Pełnomocnikowi Zamawiającego oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W sytuacji przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował następującym kryterium  

i jego wagą: 

- cena za realizację przedmiotu zamówienia, waga - 100 %, 

2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie wyliczona wg wyliczenia matematycznego: 

http://www.modliborzyce.pl/
http://www.modliborzyce.pl/
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Kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia - waga 100% 

 

                najniższa cena brutto 

K1 = -------------------------------------------- x 100 x 100% 

             cena oferty ocenianej brutto 

 

Ocena oferty = liczba punktów zdobytych przez Wykonawcę w kryterium „cena za realizację przedmiotu 

zamówienia”. 

 

3. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone 

Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny 

określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

 

XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego: 
1. Zamawiający informuje 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, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, 

4) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest 

udostępniona specyfikacja. 

3. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, w przypadku wybrania oferty złożonej przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia będą oni zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. 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 przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 

 

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty opisane są w § 12 załącznika nr 3 do SIWZ – wzór 

umowy. 

3. Wzór umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności 

Wykonawcy oraz wartości umowy. 

 

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI 

ustawy PZP – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone  

w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. Dziale VI przysługują 

Wykonawcom, 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. 

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.  
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3. 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. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie 

drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

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

lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 

lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 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. 

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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. 

 

 

XXIV. Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego charakteru 

informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawnych. 

2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Obowiązek wypowiedzenia umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowany termin rozpoczęcia dostaw, 

leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do wypowiadania umów. 

4. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający udostępnia Wykonawcy załączniki 

(wzory formularzy i oświadczeń) w wersji edytowalnej na stronie internetowej  www.modliborzyce.pl. 

5. W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia ma zastosowanie ustawa 

Prawo Zamówień Publicznych, akty Wykonawcze do ustawy oraz Kodeks Cywilny. 

 

 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

Załącznik nr 1 - formularz oferty 

Załącznik nr 2 – wykaz punktów poboru 

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 – wzór Oświadczenia 

Załącznik nr 6 - wzór wykazu dostaw 

http://www.modliborzyce.pl/

