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RI.271.28.2016 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo Zamówień Publicznych. 

 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 
  
nazwa Zamawiającego :  Gmina Jastrzębia 
adres Zamawiającego : Jastrzębia 110 
kod, miejscowość :   26-631 Jastrzębia 

woj. mazowieckie 
telefon/faks :   (+48) 48 384 05 05 / 384 05 04 
adres strony internetowej :  www. jastrzebia.pl 
adres poczty elektronicznej : urzad@jastrzebia.pl 
adres poczty elektronicznej na potrzeby niniejszego postępowania : 
lukasz.romaniuk@jastrzebia.pl  
 
 

który jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia 
zamówienia w imieniu własnym oraz w związku z zapisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami, dalej jako PZP) 
na mocy art. 16 upoważniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu 
jednostek organizacyjnych własnych oraz innych, zgodnie z powierzeniem wykonania tych 
czynności, takich jak : 

  Publiczna Szkoła Podstawowa Bartodzieje  26-631 Jastrzębia 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Goryńska  26-622 Wola Goryńska 

 Publiczne Gimnazjum Jastrzębia  26-631 Jastrzębia 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Mąkosy Stare  26-631 Jastrzębia 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Kozłów 85 26-613 Radom 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny Jastrzębia  26-631 Jastrzębia 
Publiczna Szkoła Podstawowa Lesiów 47 26-631 Jastrzębia 
Gmina Mirów Mirów Stary 27 56-503 Mirów 

Publiczna Szkoła Podstawowa Mirów 34 26-503 Mirów 

Publiczne Gimnazjum Mirów Stary 34a 26-503 Mirów 

Przedszkole Mirów Stary 33 26-503 Mirów 

Publiczna Szkoła Podstawowa Bieszków Dolny 87 26-503 Mirów 
 

 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
2.1 Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego 

– art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 w/w ustawy. 
 
2.2 Postępowanie jest prowadzone w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz wyżej wymienionych 

jednostek organizacyjnych, które powierzają Zamawiającemu samo przeprowadzenie 
postępowania, co oznacza, że umowy będące jego skutkiem, a ich dotyczące, będą 
podpisywać samodzielnie, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. 

 
2.3 W sprawach nieuregulowanych ustawą PZP stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 
 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

mailto:lukasz.romaniuk@jastrzebia.pl
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3.1 Przedmiot zamówienia stanowi : 
 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW NA TERENIE GMIN 
JASTRZĘBIA I MIRÓW 
 

3.2 Zakres zamówienia obejmuje : 
 
     Zadanie A : Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb własnych i wymienionych w Rozdziale 1 

jednostek organizacyjnych. Zamówienie dotyczy 121 punktów poboru energii – budynków, lokali 
administracyjnych, urządzeń komunalnych i oświetlenia ulicznego rozmieszczonych w 
granicach administracyjnych Gmin Jastrzębia i Mirów. Szczegółowe zestawienie punktów 
poboru wraz z danymi technicznymi zawierają Załączniki nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

 
 Zadanie B : Przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla 

których proces zmiany Sprzedawcy następuje po raz pierwszy (wymienione w treści 
Załącznika nr 1a), obejmujące dokonanie w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia 
dotychczasowych umów kompleksowych oraz przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian, z wyłączeniem 
umów dystrybucyjnych, których wystawienie stanowi obowiązek OSD. 

 
 Zadanie C : Przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla 

których proces zmiany Sprzedawcy następuje po raz kolejny (wymienione w treści 
Załącznika nr 1b), obejmujące przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu 
wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian. 

 
Powyższy podział na zadania stanowi zestawienie powinności objętych zamówieniem i nie stanowi 

podziału zadania na części, co oznacza, że składający ofertę Wykonawca ma obowiązek 
wykonać wszystkie wymienione zadania łącznie. 

 
3.3 Wymagane parametry dostaw : 
 
Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

 
3.4 Wielkość zamówienia : 
 
Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie zamówienia (24 miesiące) wynosi 2.400.000 
kWh, w tym: 

 
  

 energia rozliczana całodobowo w grupie C11:               594.720 kWh 
 energia rozliczana całodobowo w grupie C11(o)*/:               253.440 kWh 
 energia w strefie szczytowej dla grupy C12a:   112.560 kWh 
 energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C12a:   249.360 kWh 
 energia w strefie dziennej dla grupy C12b:    281.280 kWh 
 energia w strefie nocnej dla grupy C12b:    582.960 kWh 
 energia rozliczana całodobowo w grupie C21:    325.680 kWh  
 

 
Razem         2.400.000  kWh 

 
*/ Dla punktów poboru energii określonych jako taryfa C11(o) zmiana dostawcy będzie dalej 
procedowana jako zgodna z zapisami umów grupa C11, jednak Zamawiający zdecydował o 
wyodrębnieniu części obiektów jako odróżnioną taryfę celem umożliwienia złożenia Wykonawcom 
ofert odrębnych stawek dla każdej tych grup PPE. Zamawiający oczekuje, że dla nich rozliczenia 
będą dokonywane dla poszczególnych punktów według stawek złożonych w ofercie. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie akceptuje takiego dodatkowego rozróżnienia, zachowuje możliwość 
zgłoszenia jednakowej oferty dla obu tych grup. 
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Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie 
analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego i innych podmiotów 
objętych prze do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii 
wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie 
nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z 
wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych. 
 
Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w 
Załączniku nr 1 do SIWZ.  Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z 
likwidacji lub przekazania  punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze  
zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ przy 
założeniu, że łączna ilość tych punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10% wielkości 
początkowej. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według  
tej samej stawki  rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu umowy 
zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w 
przetargu. 
 
3.5 Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.  
 
Dopuszcza się opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji, wynikające z konieczności 
przeprowadzenia przez wybranego Wykonawcę rozdzielenia dotychczasowych umów 
kompleksowych, jednak nie wpływa to na termin zakończenia realizacji zamówienia.  
 
Rozpoczęcie świadczenia dostaw będzie możliwe nie wcześniej, niż po skutecznym 
przeprowadzeniu procedur związanych ze zmianą dostawcy. Zakłada się, że wybrany w 
postępowaniu Wykonawca przystąpi niezwłocznie do czynności, mających na celu rozpoczęcie 
świadczenia dostaw w zakładanym w postępowaniu terminie. Działanie zostanie uznane za 
niezwłoczne, jeśli w terminie 14 dni od przekazania powiadomienia o wyborze Wykonawcy, 
tożsamego z gotowością Zamawiającego do wystawienia stosownego pełnomocnictwa, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię pokwitowania złożenia u OSD wypowiedzenia 
kompletu dotychczasowych umów kompleksowych. Obowiązek ten nie dotyczy obiektów, których 
wypowiedzenie będzie dokonane przez Zamawiającego (Załącznik nr 1a). Każdy inny przypadek 
przedłużania złożenia wypowiedzenia umów kompleksowych będzie rozumiany jako uchylanie się 
od zawarcia umowy. W takim przypadku wadium wpłacone przez wybranego Wykonawcę ulegnie 
zatrzymaniu, a Zamawiający zgodnie z treścią art. 94 ust. 3 PZP dokona wyboru kolejnego 
Wykonawcy według kolejności przydzielonych ocen punktowych, bez konieczności rozgrywania 
odrębnego postępowania.  
 
3.6 Inne parametry zamówienia :  
 
Na dzień ogłoszenia przetargu moc zapotrzebowana łącznie dla wszystkich podmiotów objętych 
zamówieniem wynosi 886,52 kW. Może się ona zmieniać w okresie realizacji zamówienia, lecz nie 
powinno wpłynąć to na realizację umów, będących skutkiem niniejszego postępowania.  
 
3.7 Wspólny słownik zamówień CPV : 
 
09000000-3 produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 
09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
 
 
4. Warunki formalne uruchomienia dostaw 
 
4.1 Stan istniejący 
 
Stan obecny umów dla podmiotów wchodzących w skład grupy zakupowej i poszczególnych 
punktów poboru energii jest różny. 
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Dla obiektów wymienionych w treści Załącznika nr 1a to pierwsza zmiana dostawcy. Dla tej 
części punktów poboru warunki formalne dostaw energii regulują obecnie posiadane umowy 
kompleksowe, zawarte z PGE. Umowy te zawarte są na czas nie określony, a okresy ich 
wypowiedzenia wynoszą 3 miesiące. Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie dostaw dla tych 
punktów z opóźnieniem, aczkolwiek celem zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia 
takiego zjawiska po stwierdzeniu skuteczności przetargu, czyli jeszcze w miesiącu wrześniu 
skieruje samodzielnie wypowiedzenie dla punktów odbioru z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia do dotychczasowego dostawcy energii. 
 
Punkty te posiadają obecnie obowiązującą umowę promocyjną, przy czym dzień zakończenia jej 
obowiązywania wypada w przeddzień podanego tam oczekiwanego przez Zamawiającego terminu 
rozpoczęcia dostaw. 
 
Dla obiektów wymienionych w treści Załącznika nr 1b będzie to kolejna zmiana dostawcy – jest 
to dwóch różnych dostawców (PKP Energetyka i PGE Obrót), którzy zostali rozróżnieni dla 
każdego PPE w treści tego Załącznika poprzez podanie skróconej nazwy. Analogicznie jak 
powyżej, dniem zakończenia obecnych umów o dostawę energii jest dzień bezpośrednio 
poprzedzający oczekiwany przez Zamawiającego termin rozpoczęcia dostaw. 
 
4.2 Powinności wybranego Wykonawcy 

 
Wybrany w przetargu Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokona 
wszelkich czynności związanych z rozwiązaniem dotychczasowych umów oraz zawarciem nowych 
umów na dostawę energii do obiektów objętych przetargiem, a w przypadku umów kompleksowych 
doprowadzi również do zawarcia osobnych umów na przesył, wystawianych przez OSD. Oznacza 
to, że wybrany Wykonawca jest zobligowany do wypełnienia i przedstawienia do podpisu 
wszelkich druków służących skutecznemu przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, a więc 
wszelkie powinności wynikające z tej konieczności leżą po stronie Wykonawcy.  
 
 
5. Dane wyjściowe  

 
Wszystkie punkty poboru energii mają nadane jednolite numery PPE. Dla obiektów, dla których 
jest to kolejna zmiana sprzedawcy, wcześniejsze umowy dystrybucyjne zostały zawarte na czas 
nieokreślony. Dla punktów, dla których jest to pierwsza zmiana dostawcy, Zamawiający dysponuje 
kompletem numerów obecnie posiadanych umów o dostawę energii oraz datami ich zawarcia. 
 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu  

 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
     
6.1 spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące : 
 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada koncesję na obrót energią 
elektryczną  
 

b) polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada obowiązującą umowę lub 
promesę umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na 
terenie Gmin Jastrzębia i Mirów (PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko - Kamienna) 

 
c) posiadania wiedzy i doświadczenia 
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- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 
d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
 
e) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
 
f) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
 

6.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych 
wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymienionych w punkcie 7, wg formuły „spełnia/nie 
spełnia”.  
 
 
7. Oświadczenia lub dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności braku podstaw do wykluczenia 
 
7.1 W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, 
Wykonawca  składa następujące dokumenty: 
 

a) pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w treści 
wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ - formularza ofertowego, 

b) oświadczenie o posiadaniu umowy lub promesy umowy o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Gmin 
Jastrzębia i Mirów – zawarte w treści Załącznika nr 2 do SIWZ, 

 
7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP, Wykonawca składa następujące 
dokumenty: 
 

c) pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zawarte w treści Załącznika nr 2 
do SIWZ - formularza ofertowego, 

 
7.3 W celu wykazania spełniania innych warunków, wynikających z PZP, Wykonawca składa 
następujące dokumenty: 
  

d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
w przypadku koncesji, w związku z jawnością rejestru oraz nie przekraczaniem kwot 
wynikających z art. 11 ust. 8 PZP nie ma obowiązku jej dołączenia do oferty,  

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
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w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
7.4 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 

 
g) Lista podwykonawców, z których ma zamiar korzystać przy realizacji niniejszego 

zamówienia lub zamiennie informacja o tym, że Wykonawca nie zamierza korzystać z usług 
podwykonawców, udzielona  poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji Załącznika nr 2 do 
SIWZ, 

h) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu – potwierdzenie wykonania polecenia 
przelewu (w pozostałych przypadkach akceptowalnych form wniesienia wadium obowiązują 
zasady określone w punkcie 11), 

i) Aktualny (wystawiony nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert) 
odpis z KRS  

j) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli 
dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio 
uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). 

  
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy, a w przypadku pełnomocnictwa, jeżeli upoważnienie do złożenia 
oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej notarialnie. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
Oferty nie zawierające odpowiednio podpisanego we wskazanym miejscu Załącznika nr 2 oraz 
odpowiednio parafowanych pozostałych stron będą traktowane jako niekompletne i jako takie 
będą podlegać odrzuceniu. Zamawiający nie wymaga złożenia parafowanej treści Załączników 
nr 1, pełniących w postępowaniu funkcję informacyjną. Zamawiający nie wymaga również 
złożenia Załącznika nr 3, przyjmując, że składający ofertę Wykonawca domyślnie akceptuje 
jego treść (z zachowaniem możliwości wnoszenia poprawek w trybie przetargowym).  

 

 
8. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 
gospodarczych ( konsorcja / spółki cywilne ): 
 
a) Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument regulujący współpracę 

podmiotów występujących wspólnie potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, 
podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum, 
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,  
a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienie takiej funkcji – wystawione zgodnie  
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 
partnerów – winno być dołączone do oferty. 

c) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 
d) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w 

imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w 
realizacji kontraktu. 

e) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione  
w pkt 7 niniejszej specyfikacji. 

 
 
9. Zasady dotyczące korzystania z podwykonawców 
 
a) Wykonawca, który zamierza korzystać z usług podwykonawców, ma obowiązek przedłożenia 
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zamawiającemu listy tych podwykonawców, z których ma zamiar skorzystać, wraz z podaniem 
zlecanego im zakresu zamówienia. O zamiarze lub braku zamiaru korzystania z podwykonawców 
Wykonawca informuje Zamawiającego poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji Załącznika nr 2. 
b) Lista podwykonawców powinna zawierać dane kontaktowe każdego z nich. Wykonawca 
zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w  trakcie zamówienia w każdym przypadku 
zmiany tych danych. 
c) Jeśli przy realizacji zamówienia Wykonawca przewiduje korzystanie z działań podmiotów 
wchodzących w skład własnej grupy kapitałowej, dla których trudno jednoznacznie ustalić zakres 
realizowanego w ten sposób podwykonawstwa, jak np. w przypadku odrębnych elektrowni 
działających w ramach tej grupy, Wykonawca może zamiennie złożyć listę podmiotów 
wchodzących w skład grupy kapitałowej, zobowiązując się jednocześnie w ten sposób do 
samodzielnego poniesienia wobec Zamawiającego wszelkich konsekwencji błędów i zaniechań w 
zakresie realizowanego zamówienia, analogicznie jak za błędy i zaniechania własne. 
 
 
10.  Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 
 
a) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składającego ofertę. 
b) Jeżeli oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca 
winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, 
które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP).  

c) Wykonawca zgodnie art. 86 ust. 4 ustawy PZP nie może zastrzec informacji podawanych 
podczas otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących 
określonych w postępowaniu kryteriów oceny ofert, w tym ceny, terminu wykonania 
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.  

d) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w 
wybrany przez siebie sposób. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie)  
z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie  
od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

 
 
11. Sposób porozumiewania się 
 
   11.1 Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej z uwagi na fakt, że Zamawiający przy 

przesyłaniu ofert nie może zagwarantować dostatecznego poziomu ochrony informacji 
szczególnie wrażliwych, do jakich należą szczegóły składanej oferty. Poza tym przypadkiem, w 
prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku gdyby Wykonawca nie posiadał 
możliwości lub nie akceptował porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej musi to 
zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą 
faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub wyjątkowo 
faksem, zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania, bez 
dodatkowego wezwania strony przekazującej dokument lub informację. 

 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na złożone zapytania i wnioski o wyjaśnienie poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej pliku, zawierającego informację dla wszystkich 
Wykonawców – w tym zarówno pytania, jak i odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami. Zamawiający 
nie przewiduje indywidualnego udzielania odpowiedzi poszczególnym Wykonawcom.  

 
 Za datę przekazania wiadomości uważa się dzień, w którym do stron postępowania została 

skierowana informacja poprzez jej opublikowanie lub, dla Wykonawców nie akceptujących 
komunikacji pocztą elektroniczną, wysłanie faksu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za przypadki nie odczytania tych informacji lub nie dostarczenia faksu. 
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Niezależnie od formy przekazania zapytania, stosowanej przez Wykonawcę, Zamawiający 
prosi, celem usprawnienia procesu udzielania odpowiedzi, o równoczesne przekazanie mu 
zapytań mailem, umożliwiając skopiowanie treści zapytania. 
 
Zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 
postępowaniem niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert -  pod warunkiem że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym  upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W związku z tym, że okres 
pomiędzy publikacją a terminem otwarcia ofert jest dość długi, co powoduje, że połowa tego 
okresu wypada na długo przed terminem otwarcia, Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia 
odpowiedzi na wszelkie zapytania, jakie do niego wpłyną nie później niż  do dnia 22.09.2016 r. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 
 
 
11.2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom poprzez zamieszczenie zmienionej treści na stronie internetowej. 
 
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 
 
Co do zasady, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosków o wyjaśnienie treści, o którym mowa w pkt 11.1 niniejszej SIWZ. Oznacza to, że 
Zamawiający w zmienianej treści SIWZ może, ale nie musi, przedłużyć również termin 
składania zapytań. 
  

 11.3 Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
a) - w zakresie przedmiotu zamówienia – Krzysztof Wierszelis 

b) – w zakresie procedury przetargowej – Łukasz Romaniuk                                                       ,  

w godzinach pracy Urzędu, tj. 07:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. 

 

12.  Wymagania dotyczące wadium 

12.1 Wadium należy wnieść w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w terminie 
do dnia 29.09.2016 r. do godziny 10.00.  Decyduje data i godzina wpływu środków do 
Zamawiającego. 

 
12.2 Wadium może być wnoszone: 

 
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Urzędu Gminy 

Jastrzębia: nr 12 9132 0001 0000 3768 2000 0320. Za skuteczne wniesienie wadium w 
pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się 
(zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 

 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

12.3 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego w przypadku, gdy: 
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a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

 
12.4  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium, jeśli 
Wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 
 

12.5  W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, dokumenty te powinny zostać przedłożone w oryginale, a z treści tych 
gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) 
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3 bez obowiązku 
potwierdzania tych okoliczności, 
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 
 

12.6  Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
 

12.7  Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie 
przez zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą. 

 
12.8  Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  
 
 
13. Przechowywanie i zwrot wadium 
 
13.1  Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 
Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla Wykonawców, których 
oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku Wykonawcy 
niezwłocznie po podpisaniu umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, lecz nie 
później niż następnego dnia po zakończeniu związania ofertą. 
 
13.2 W przypadku unieważnienia postępowania, dyspozycję w zakresie wypłaty wadium 

wpłaconego w formie pieniężnej dla Wykonawców, zamawiający przekaże do właściwego 
banku niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji. 
 

13.3 Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla Wykonawcy, 
którego oferta zostanie wybrana, zamawiający przekaże do właściwego banku niezwłocznie 
po podpisaniu umów. 

 
13.4 Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez 

Wykonawcę: 
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
b) który został wykluczony z postępowania, 
c) którego oferta została odrzucona. 
 

13.5 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek Wykonawcy. 

 
 

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert.  
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15. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający z przyczyn opisanych w pkt. 11.1 nie wyraża zgody na składanie ofert w 
postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta 
przetargowa - zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów na terenie Gmin Jastrzębia i 
Mirów.” W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
konsekwencje zdarzeń mogących wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowego otwarcia 
oferty przed wyznaczonym terminem lub jej nie otwarcia w trakcie sesji podsumowującej 
złożone oferty. 

 
 
16. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego /sekretariat/ w terminie do dnia 

29.09.2016 r. do godz. 10:00. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje 
przypadku dostarczenia oferty po tym terminie : w takich przypadkach Zamawiający zwraca 
wniesioną ofertę niezwłocznie, bez otwierania. 

 
 
17. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego.  
 
17.1 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda 
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych warunków 
płatności zawartych w złożonych ofertach.  
 
17.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, dokonywać wezwań do uzupełnienia oświadczeń lub 
dokumentów oraz poprawiać oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe. 
 
17.3 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże 
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
 
18. Opis sposobu obliczania ceny oferty:  
 
18.1  Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe netto w zł/kWh, określone z dokładnością do 

czterech miejsc po przecinku, odrębnie dla energii rozliczanej w poszczególnych grupach 
taryfowych, przyjmując w ceny wyrażone w zł/kWh, przy czym są to stawki rozliczane : 
a) całodobowo (dla grupy taryfowej C11) – C1 

b) całodobowo (dla grupy taryfowej C11o) – C2 

c) w strefie szczytowej (dla grupy taryfowej C12a) – C3  

d) w strefie pozaszczytowej (dla grupy taryfowej C12a) – C4 

e) w strefie dziennej (dla grupy taryfowej C12b) – C5  

f) w strefie nocnej (dla grupy taryfowej C12b) – C6 

g) całodobowo (dla grupy taryfowej C21) – C7 

  
18.2  W celu obliczenia ceny oferty ustalono wagi cen, odpowiadające proporcjonalnie ilościom 
energii zużywanej w danej grupie taryfowej do całości zużytej energii w badanym okresie 
porównawczym. Wynoszą one : 

a) dla cen rozliczanych całodobowo lub ryczałtem  (C11) – 0,2478 
b) dla cen rozliczanych całodobowo (C11o) – 0,1056 
c) dla cen w strefie szczytowej (grupa taryfowa C12a) – 0,0469 
d) dla cen w strefie pozaszczytowej (grupa taryfowa C12a) – 0,1039 
e) dla cen w strefie dziennej (grupa taryfowa C12b) – 0,1172 
f) dla cen w strefie nocnej (grupa taryfowa C12b) – 0,2429 
g) dla cen rozliczanych całodobowo (C21) – 0,1357 
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18.3   Cenę oferty należy wyliczyć, mnożąc oferowane stawki przez szacowane wielkości zużycia 
lub wyliczyć wg wzoru: 

 
CA = [ (C1 x 0,2478) + (C2 x 0,1056) + (C3 x 0,0469) + (C4 x 0,1039) + (C5 x 0,1172) + (C6 x 

0,2429) + (C7 x 0,1357) ] x 2.400.000 kWh (+ podatek VAT) 
 
a następnie wpisać w druku formularza ofertowego (Załącznik nr 2). W przypadku oferowania 
jednolitej ceny niezależnej od podziału na strefy czasowe, należy je w przypadku każdej taryfy 
wpisać odrębnie. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Dla wyeliminowania ewentualnych niezgodności i pomyłek rachunkowych istnieje możliwość 
otrzymania Załącznika nr 2 (formularza ofertowego) w wersji Excel. Celem jego otrzymania w tej 
wersji należy zwrócić się do Zamawiającego, który wyśle indywidualnie ten załącznik 
wnioskującemu o to Wykonawcy. Pozostałe dokumenty (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 3) zostaną 
udostępnione w wersji edytowalnej jedynie Wykonawcy wybranemu w przetargu. 
 
   
19. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty brutto – 100%. 
 

19.1 Wykonywanie dostaw w całym okresie zamówienia powinno się odbywać z zachowaniem 
zasady stosowania jednolitej ceny, przy czym cena ta nie może ulec zmianie w przypadku danin 

publicznych nakładanych zgodnie z intencją prawodawcy na wytwórcę (np. podatku dochodowego 
lub akcyzy) lub innych jego powinności (dotyczących np. obowiązkowych udziałów tzw. energii 

„kolorowej”), gdyż brak jest podstaw prawnych do konieczności uznania zmian tych obciążeń przez 
Zamawiającego. Wszelkie zmiany w tych obszarach stanowią wyłączne ryzyko Wykonawcy, które 

powinno zostać skalkulowane i ujęte w oferowanej cenie.  Cena ta może natomiast ulec zmianie w 
przypadku zmiany danin nakładanych na Zamawiającego jako ostatecznego konsumenta. 

Oznacza to, że w przypadku zmiany podatku VAT rozliczenie powinno się odbywać z 
zachowaniem dotychczasowych określonych w umowie stawek netto, powiększonych o podatek 

VAT naliczony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla okresu, którego dotyczy faktura.  
 

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

 
 ilość punktów = (Cn / C x 100) [%]  

gdzie: 
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,  

C – cena oferty badanej (nieodrzuconej). 
 
 
20. Wybór najkorzystniejszej oferty  
 
20.1 O dokonanym wyborze Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu Zamawiający poinformuje Wykonawców o: 
 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w trakcie oceny ofert, 
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 
- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta.  

 
20.2 Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą nie odrzuconą ofertę zostanie podpisana umowa, 

której istotne postanowienia zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Podpisanie tej 
umowy nie może nastąpić wcześniej, niż 5 dni od ogłoszenia wyników postępowania, jeśli 
wszyscy Wykonawcy zaakceptują porozumiewanie się w formie elektronicznej (lub 10 dni, jeśli 



12 

 

którykolwiek z Wykonawców zastrzeże sobie konieczność komunikacji w drodze pisemnej, 
pocztą tradycyjną), chyba że nie odrzucono i nie wykluczono żadnego z Wykonawców.  

 
20.3 Umowa ta może zostać zawarta dokładnie zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 lub według 

innego wzoru, opartego na jego treści, tj. z zachowaniem możliwości uwzględnienia w przyszłej 
umowie tych poprawek wnioskowanych przez Wykonawcę, o które wniósł on w trybie zapytania 
przetargowego, a Zamawiający w odpowiedzi wyraził zgodę na ich uwzględnienie. 

 
20.4 Umowa w każdym przypadku powinna jasno definiować strony, przy czym Zamawiający 

prowadzący postępowanie i jednostki organizacyjne wchodzące w skład grupy zakupowej będą 
je zawierać oddzielnie. Termin wejścia w życie umów będzie zależał od trybu przeprowadzenia 
przez Wykonawcę czynności proceduralnych związanych z zawarciem nowych umów ; nie ma to 
jednak wpływu na termin zakończenia dostaw, określony w pkt. 3.5.  

 
20.5 Przyjmuje się, że w rozumieniu art. 144 PZP zmiany umowy nie stanowi : zmiana danych 

związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych 
stron umowy, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami itp. 

 
 
21. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

22. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy dotyczące stosowania środków 
ochrony prawnej, zawarte w Prawie Zamówień Publicznych.  

 
 
23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
 
24. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
 
25. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 

PZP ust. 1 pkt. 6 i 7, nie  przekraczających łącznie 10% wolumenu zamówienia udzielonego na 
podstawie niniejszego postępowania, w przypadku zwiększenia ilości punktów poboru energii, 
rozumianej jako przyłączenie dodatkowych obiektów Zamawiającego, przy czym w takich 
przypadkach umowa o dostawę energii powinna obejmować okres od jej zawarcia do daty 
końcowej okresu, którego dotyczyło postępowanie, tj. do 31.12.2018. 

 
 
26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
27. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie nr 

1 niniejszej  specyfikacji. 
 
 
28. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą 

w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 
 
29. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
 
30. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 
31. Zamawiający nie wymaga, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 
29 ust. 4, dotyczącym udziału przy realizacji zadania osób bezrobotnych, młodocianych, 
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niepełnosprawnych i innych, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych 
przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
 

Załączniki do specyfikacji: 
 
Załącznik nr 1 :  Zestawienie punktów poboru energii 
Załącznik nr 2 :  Formularz ofertowy (do wypełnienia przez Wykonawcę) 
Załącznik nr 3 :  Istotne warunki umowy 

 

 

       15.09.2016r. 
     

Wójt Gminy Jastrzębia 
      Elżbieta Zasada          

 
                ZATWIERDZAM 


