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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Celestynów , ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
NIP: 532-105-76-50

REGON: 013268965

www.celestynow.pl, a.pacek@celestynow.pl
telefon: 00 48 22 789 70 60, faks: 00 48 22 789 70 11
II. INFORMACJE OGÓLNE.
1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2014 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.
zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

3.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8.

Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
1.

Przedmiotem

niniejszego

zamówienia

jest

dostawa

energii

elektrycznej

do

obiektów

wymienionych w Załączniku nr 1 o szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie
od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.- 1 900 095 kWh.
2.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U z 2018 poz. 755). Dostawa
energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755) 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 (Dz. U. z 2017, poz. 2500).
3.

W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia
łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 8% względem ilości określonej w ust. 1.
Zaistnienie

okoliczności, o

której

mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje

odpowiednio

zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić
wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji
jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach określonych w niniejszej
umowie o nie więcej niż 8% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość
skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej lub
zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe określonych w załączniku nr
1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi
skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
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Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia
woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
4.

Usługi

dystrybucyjne

będą

świadczone

na

podstawie

odrębnej

umowy zawartej

przez

Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
5.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) do obowiązków Wykonawcy należy:
a) sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) udostępnienia nieodpłatnie informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej
pobranej przez Zamawiającego dla poszczególnych ppe otrzymanych od OSD,
c)

pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej w ramach zamówienia. Koszty wynikające z dokonania bilansowania
uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. Tym samym Wykonawca zwolni Zamawiającego z
wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym,

d) zapewnienie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
e) przyjmowanie od Zamawiającego i rozpatrywanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących rozliczeń
sprzedawanej energii elektrycznej,
f)

terminowe i poprawne złożenie do OSD “Zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej” tzw.
ZUSEE w imieniu własnym i Zamawiającego umożliwiającego rozpoczęcie sprzedaży energii
elektrycznej do punktów poboru w terminach określonych w załączniku nr 1,

g) poinformowanie, na wniosek Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych o złożeniu ZUSEE do
OSD poprzez przesłanie zestawienia w formie elektronicznej do osób wskazanych w niniejszym
wniosku jako osoby do kontaktu oraz na adres: i.bak@celestynow.pl, ug@ celestynow.pl, wykazu
ppe, dla których zostały złożone ZUSEE, oraz ich weryfikacji tj. faktycznej daty rozpoczęcia
sprzedaży,
h) doprowadzenie do zawarcia przez Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji
z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, o ile nie jest on już stroną samodzielnych
mów dystrybucyjnych, w sposób gwarantujący zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej
dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie
pełnomocnictwa,
i)

reprezentowanie Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu umowy, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie
dostaw w terminie od do dnia 30.06.2018 r., jednakże, sprzedaż energii elektrycznej będzie
realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego w załączniku nr 1 do umowy dla każdego ppe
oddzielnie, po uprzednim skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umów kompleksowych) bądź umów sprzedaży energii
elektrycznej i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz wejściu w życie
zawartych przez Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do
dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do pozytywnego przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub
opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca niezwłocznie (w terminie 3 dni roboczych)
poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej z podaniem
przyczyny,

j)

rozwiązania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucji (umów kompleksowych) bądź umów sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego
porozumienia stron z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej i usług dystrybucji bądź
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sprzedawcą energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr
1,
k) zgłoszenie do OSD w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie UD,
l)

nieodpłatne przygotowanie i przesłanie na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni
roboczych od daty żądania zestawienia dotyczącego wystawionych faktur za wskazany przez
Zamawiającego okres. Zestawienie będzie zawierało następujące dane: numer faktury, datę
wystawienia faktury, dane płatnika, adres punktu poboru,nr ppe i/lub nr licznika, ilość zużytej
energii dla ppe, okres rozliczeniowy, cenę jednostkową oraz wartość faktury.

m) wystąpienie do OSD z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych ppe, grupy taryfowej,
mocy umownej dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w załączniku nr 1 do umowy
podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.
2) Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
a) Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.
b) Uzyskania w razie potrzeby od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia,
terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży
energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej.
c)

Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podczas
procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego
wniosku o zawarcie umów dystrybucyjnych.

d) Reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w sprawach związanych
z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia (brak dotychczasowej
umowy) w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego.
e)

Wystąpienia do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych
ppe, grupy taryfowej, mocy umownej dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w
załączniku nr 1 do umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.

f)

Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej
lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy,
dotyczy punktów zamieszczonych w Załączniku nr 1.

g) Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii
elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 zawarte są na
czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się

w kolumnie „Okres

obowiązywania obecnej umowy sprzedażowej”.

5. W Załączniku nr 1 informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), które różnić się mogą od
aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii
elektrycznej.
6. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755) oraz
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
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7. Wykaz płatników ( szczegółowy wykaz płatników wraz z przynależnymi PPE zawiera załącznik nr 1):
1)

Gmina Celestynów, 05-430 Celestynów ul .Regucka 3 NIP- 5321057650;

2)

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 05-430 Celestynów, ul .Regucka 1, NIP- 5321047232;

3)

Gospodarka Komunalna, 05-430 Celestynów, ul Regucka 5, NIP- 5321057650;

4)

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie, 05-430 Celestynów ul. Szkolna 2- NIP 5321057650

5)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Starej Wsi, 05-430 Celestynów ul. Mickiewicza 1, NIP 5321057650

6)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, 05-430 Celestynów ul.
Wrzosowa 42- NIP 5321057650

7)

Szkoła Podstawowa w Ostrowie, 05-430 Celestynów, Ostrów 15- NIP 5321057650

8)

Szkoła Podstawowa w Regucie, 05-430 Celestynów, ul. Wiatraczna 13, Regut -NIP 5321057650

9)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Starej Wsi, 05-430 Celestynów ul. Fabryczna 6, Stara Wieś NIP
5321057650

10) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, ul. Św. Kazimierza 55 NIP
5321057650
8.Przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy następujących kodów CPV
09000000- 3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000- 2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 5 – elektryczność
IV. ZATRUDNIENIE OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ
Nie dotyczy
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Od 1-07-2018r. do 30-06-2019r.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24
ust 1 ustawy Pzp. oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o
zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

4.

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią
elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755).

5.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z
załącznikiem nr 8 do SIWZ- Wzór Zobowiązania.

6.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe , podmiotu, o którym mowa w ust. 5, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o której mowa w ust. 5.
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12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
stanowiącym Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1.

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VI,
Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

2.

W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale V Wykonawca do oferty
dołącza

aktualne

na

dzień

składania

ofert

oświadczenie

w

zakresie

wskazanym

przez

Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
3.

Powyższe Oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o którym
mowa w ust.1 i w ust 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

5.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1
i w ust. 2.

6.

Wykonawca wraz z oferta składa ewentualnie załącznik nr 4 do SIWZ wykaz podwykonawców
i załącznik nr 9 do SIWZ Zobowiązanie.

7.

Zamawiający,

wezwie

wykonawcę,

którego

oferta

została

oceniona,

jako

najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnej
na dzień złożenia koncesji do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755).
7.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia – Wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

8.

Dokumenty składane są w formie przewidzianej 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 2016 r. poz. 1126).

9.

Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega
Wykonawca, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w
formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Dokumenty, inne niż oświadczenia,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za
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zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo podmiot, na
którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
VIII. 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 za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 1 4 8 1 z późn. zm.) lub o sobiście lub za pośrednictwem posłańca lub faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
2. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Jeżeli zamawiający lub w ykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
referencyjnym określonym w SIWZ.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: e-mail a.pacek@celestynow.pl,
e.tomaka@celestynow.pl a faksem na nr 22 789 70 11 .


………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

przetarg pn.:
„ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek
organizacyjnych na lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pani Anna Pacek, faks. +48 22 789 70 11 , e-mail a.pacek@celestynow.pl
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 33
Godziny pracy Zamawiającego:
900–1700 (poniedziałek)
800–1600 (wtorek – piątek)
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
X.
1.

PROCEDURA ODWRÓCONA (art. 24aa ustawy Pzp.)
Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp, i informuje, że najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
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3.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.

4.

Zamawiający poprawi w ofercie:
1)

oczywiste omyłki pisarskie,

2)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5.

Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów
przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
Wykonawcy do oferty należy dostarczyć pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

3.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do
SIWZ.

4.

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

5.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca.

6.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty
lub jej części w innym języku. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

7.

Wszystkie strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie
(np. zszyte, bindowane).

8.

Jakiekolwiek zmiany dokonywane w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem
osoby/osób podpisującej/ych ofertę.

9.

Zaleca się złożyć ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, które należy zabezpieczyć
przed przypadkowym otwarciem. Na opakowaniu należy podać następujący adres zamawiającego
(miejsce składania ofert):
oraz napis:



………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………..

Urząd GMINY W CELESTYNOWIE Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Regucka 3, 05-430
Celestynów
przetarg pn.: „ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek
organizacyjnych na lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018
nie otwierać przed

17-05- 2018 roku przed godziną 11:15

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
10.
Koperta musi także zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby zamawiający mógł ją odesłać
w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

str. 9

11.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę

złożone

w

oddzielnej

wewnętrznej

kopercie

z

oznakowaniem

„tajemnica

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń.
13.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14.

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15.

Wykonawca może 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 wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do 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 ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
18.

Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem
składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.

Oferty należy składać pod adresem:
Urząd Gminy w Celestynowie
Biuro Obsługi Mieszkańca
ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów
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2.

Termin składania ofert upływa dnia 17-05-2018 roku o godz. 11:00 oferta złożona po terminie
zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

3.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17-05-2018 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego
w Celestynowie 05-430 przy ul. Reguckiej 3, sala konferencyjna.

4.

Otwarcie ofert jest jawne.

5.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

6.

Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.

7.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 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, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1.

Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przyjęty zakres zamówienia – wynikający z SIWZ i
załączników do SIWZ, wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
oraz prace i czynności niezbędne do wykonania prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.

Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ.

3.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszej
SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy).

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
1.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium cena – 100% -100 pkt.

2.

Cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,
wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia.

3.

Oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę
punktów wynikającą ze wzoru:

Pi =

Cmin
Ci

 100

gdzie:
Pi

liczba punktów jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium "Cena ";

Cmin

najniższa cena oferowana brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;

Ci

cena brutto oferty badanej "i";

60

max. liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”;
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XIV. INFORMACJE O
WYBORZE

FORMALNOŚCIACH,

OFERTY

W

CELU

JAKIE POWINNY

ZAWARCIA

UMOWY

ZOSTAĆ

W

DOPEŁNIONE

SPRAWIE

PO

ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO.
1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą,
zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, wymogami
specyfikacji i zapisami określonym we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94
ustawy Pzp.
4. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
6. Wykonawca, który wskazał, że część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawców,
zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić nazwy (firmy) podwykonawców, adresy
oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni w obrocie prawnym, wskazać sposób
reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, który podwykonawca będzie realizował.
7. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy:
1) harmonogram rzeczowy robót;
2) Polisę OC
XV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie dotyczy
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.

3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
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4.

Odwołanie powinno wskazywać czynność 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.

5.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przy
czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni
dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

7.

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.

8.

Odwołanie wnosi się w terminie 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 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9.

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

10.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.

11.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

12.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

13.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14.

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes
Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

15.

Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

16.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

17.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp oraz
przepisy wykonawcze do Pzp.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Celestynów ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
.
II. DANE WYKONAWCY:
Nazwa i adres Wykonawcy:
..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
tel .................................... e-mail ………….........................Regon………………………........................
III. Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie

przetargu nieograniczonego pn.: „ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej
jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018
oferuję

wykonanie

przedmiotowego

……………………………………..……

PLN,

zamówienia

za

cenę

całkowitą

brutto:

(słownie.............................................................zł),

zgodnie z poniższą tabelą:
Lp

Cena

Ilość kWh

jednostkowa
1 kWh
1

Wartość netto

Podatek

Wartość

WAT%

podatku

Wartość brutto

WAT
1 900 095

IV. OŚWIADCZAM, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Oświadczam, że akceptuję warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do
niej zastrzeżeń.
Uważam się za związany złożoną ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Oświadczam, że cena brutto oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na
wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że akceptuję postanowienia umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
Zgodnie z żądaniem Zamawiającego w zakresie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, oświadczam, że
zamierzam powierzyć*/ nie zamierzam powierzyć* podwykonawcom części zamówienia, zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Zastrzegam, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ............. do
................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
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8.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą być
udostępnione osobom trzecim.
Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….. do nr…

________________, dnia ________
odpowiednio zaznaczyć

_________________________________________
podpis i pieczęć Wykonawcy)

Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50
milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych i z
żądaniem Zamawiającego
w przetargu nieograniczonym na zadanie pn:
„ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018
Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
Firmy podwykonawców
Lp.

Nazwa firmy

1.
2.
3.
…..
(składane wraz z ofertą, w przypadku, gdy powyższe informacje dotyczą Wykonawcy, w przypadku, gdy
wykonawca wykona samodzielnie przedmiot zamówienia nie składa powyższego oświadczenia)
.......................................
(miejscowość, data)

..........................................................................
podpis
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Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKONAWCA:

……………………………………………..
(Nazwa i adres wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA CELESTYNÓW
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
UWAGA:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z
członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKONAWCA:

……………………………………………..
(Nazwa i adres wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA CELESTYNÓW

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………
……………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
podpis)
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OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……

(podać

pełną

nazwę/firmę,

adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia

a

także
z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym
podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

UWAGA:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z
członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy
pieczęć Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018
1. **oświadczam. że przynależę 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
z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o
udzielenia zamówienia:
1) …
2) …
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………. ,że powiązania z Wykonawcą (nazwa
adres)…………………... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.......................................
(miejscowość, data)
..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
2. * *oświadczam. że nie przynależę 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 z
późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami,
którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:
.......................................
(miejscowość, data)

*niepotrzebne skreślić

..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 8 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU , O KTÓRYM MOWA W ART. 22a USTAWY Pzp. DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI

WYKONAWCY

NIEZBĘDNYCH

ZASOBÓW

NA

POTRZEBY

WYKONANIA

ZAMÓWIENIA pn:
„ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018
Ja: ……………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent,
upełnomocniony reprezentant itp.*) Działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………… (nazwa Podmiotu) Zobowiązuję się do
oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
……………………………………………………………………………………………… (określenie zasobu – wiedza i
doświadczenie*, osoby zdolne do wykonania zamówienia*
do dyspozycji Wykonawcy (nazwa Wykonawcy):
………………………………………………………………………………………………przy wykonywaniu (w trakcie realizacji)
zamówienia pod nazwą: „ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek
organizacyjnych na lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018
Oświadczam, iż:
1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu
zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………….……………………………………………………
3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) zakres mojego udziału, jako podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W związku z tym, że oddaję do dyspozycji Wykonawcy mój potencjał, oświadczam, że zrealizuję:
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
roboty których wskazane zdolności dotyczą).
_________________________________________
________
podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie
uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo

, dnia
(miejscowość)

r.
(data)
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