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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
( SIWZ) 

 

Podstawa prawna : 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z 

późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp. 

 

Tryb postępowania :  przetarg nieograniczony 

 

Przedmiot zamówienia :  

 

KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCA 

SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

DO OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ MIASTA ZAMBRÓW 

W OKRESIE 01.01.2021r. – 31.12.2021r. 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o 

zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach w związku z tym: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18 -300 Zambrów. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod mailem: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w uzasadnionych przypadkach 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu wykonania swoich praw należy skierować 

żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa, w pozostałych 

przypadkach jest dobrowolne.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

 
Zambrów, 03.11.2020r.                                 Zatwierdzam : 

 

 BURMISTRZ MIASTA 

 

mgr Kazimierz Dąbrowski 
    

 

 
 

http://www.zambrow.pl/
http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/
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ROZDZIAŁ 1      Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 24aa 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 roku 

poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości 

zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych (214.000 euro).  

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art.24 

aa ustawy Pzp, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. W przypadku uchylenia się 

wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia przez niego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane) Zamawiający może 

zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia: portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych, BIP 

Zamawiającego, tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ 2 Przedmiot zamówienia   

   

I   Opis przedmiotu zamówienia : 

 

(CPV) - 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa   

- 09310000-5 – elektryczność 

- 65300000-6 – przesył energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie: 

„Kompleksowej dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii 

elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do 

obiektów i urządzeń Miasta Zambrów w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r.” wskazanych 

w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. 2020r., poz. 833, 843, 875, 1086, 1378) rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019r., poz. 503). 

Wskazane powyżej akty prawne regulują kwestie dotyczące parametrów 

jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną, warunków świadczenia usług 

przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego, 

eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i połączeń 

międzysystemowych.  

1.1 Zamówienie – zakup i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów wymienionych w 

Załączniku nr 1 do SIWZ: 

 Miasto Zambrów przeprowadza postępowanie w imieniu własnym, Miejskiego 

Przedszkola nr 1 w Zambrowie, Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie, 

Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zambrowie, Miejskiego Przedszkola nr 6 w 

Zambrowie, Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie oraz Zambrowskiego Klubu 

Sportowego „Olimpia” na mocy porozumienia z dnia 08.10.2020r.. Zgodnie z tym 

porozumieniem strony wyznaczają Miasto Zambrów – zwane dalej Zamawiającym – 
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jako zamawiającego upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania oraz udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. 

 Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r do 

31.12.2021r. wynosi 734 241,00 kWh. Powyższa wartość jest szacunkowa, podana w 

celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź 

deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w 

żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości 

zamawianej energii elektrycznej. Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

jest PGE DYSTRYBUCJA S. A.. 

 Umowy kompleksowe na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

dla punktów poboru energii z Załącznika nr 1 do SIWZ zostały wypowiedziane ze 

skutkiem na dzień 31.12.2020r. 

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi 

Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy. 

1.2 Dostarczanie energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach 

określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020r., 

poz. 833, 843, 875, 1086, 1378), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w 

szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 

2007r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej 

właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfa OSD) oraz Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 

dnia 6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019r., poz. 503). Rozliczenia za 

dostawę i dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących 

wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy Sprzedawcy. 

1.3 Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą, koncesję na dystrybucję energii 

elektrycznej – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej 

lub aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. PGE Dystrybucja 

S. A., działającym na terenie Zamawiającego. 

1.4 Wykonanie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie przez Wykonawcę umów na 

kompleksową dostawę energii z Miastem Zambrów, Miejskim Ośrodkiem Kultury w 

Zambrowie oraz Zambrowskim Klubem Sportowym „Olimpia”. 

1.5 Realizacja wyżej wymienionych zadań oparta będzie na warunkach określonych w SIWZ 

oraz podpisanych umowach. Z każdą z wyżej wymienionych jednostek Wykonawca 

rozliczał się będzie oddzielnie za wykonanie świadczenia będącego przedmiotem umowy. 

1.6 Wykonawca będzie dostarczał energię czynną zgodnie z obowiązującymi standardami 

jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na 

podstawie ustawy Prawo Energetyczne. 

1.7 Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu 

zamówienia.    

1.8 Termin wykonania zamówienia: 

 do obiektów opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ od dnia 01.01.2021r. do 

31.12.2021r. dla każdego Punktu Poboru Energii (dalej: PPE) 
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 Wykonawca zawrze 3 odrębne umowy (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz 

ofertą) na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług 

dystrybucji z: 

- Miastem Zambrów dla punktów poboru nr 1-61 zgodnie z Załącznikiem 1 do 

SIWZ oraz punktów poboru dotyczących miejskich przedszkoli (nr 1, nr 3, nr 4,  

nr 6) - 4 punkty poboru energii zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ,                          

NIP 7231622231 

- Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie (3 punkty poboru energii zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do SIWZ) NIP 7231498759  

- Zambrowskim Klubem Sportowym „Olimpia” (3 punkty poboru energii zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do SIWZ) NIP 7231191469  

 Wykonawca dostarczy odpowiednie faktury VAT, wystawione na poszczególnych 

Płatników oddzielnie, przy czym na każdej fakturze winien być wpisany zgodnie z 

centralizacją podatku VAT: 

 

NABYWCA: 

 Miasto Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, NIP:723-162-22-31 

 

ODBIORCA: 

 Miasto Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów 

 Miejskie Przedszkole nr 1 Akademia Malucha w Zambrowie  

18-300 Zambrów, ul. Sadowa 5  

 Miejskie Przedszkole nr 3 w Zambrowie 

18-300 Zambrów, ul. Magazynowa 2A 

 Miejskie Przedszkole nr 4 w Zambrowie  

18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 8A 

 Miejskie Przedszkole nr 6 w Zambrowie 

18-300 Zambrów, ul. 71 Pułku Piechoty 10 

 

NABYWCA i ODBIORCA: 

 Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie  

18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2A, NIP 723-149-87-59  

 Zambrowski Klub Sportowy „Olimpia”  

18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, NIP 723-119-14-69  

 

1.9 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będą dokonywane w PLN. 

 

II. Informacja o przewidywanych zamówieniach - podobnych  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 7 ustawy Pzp. 

 

III. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

IV.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

V.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

VI.   Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
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VII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

VIII.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

IX. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 

 

X.  Zamawiający nie przewiduje zebrania zwołania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ. 

 

XI. Termin realizacji zamówienia : 

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2021 r.  do dnia 31.12.2021r. 

 

XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp: 

1) nie podlegają wykluczeniu,  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, (określone przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ) dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów tj.,  

WARUNEK ZOSTANIE SPEŁNIONY, jeżeli Wykonawca: 

 posiada obowiązującą na dzień złożenia oferty koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

 posiada obowiązującą na dzień złożenia oferty koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców 

będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub, 

 złoży oświadczenie, zgodnie z treścią zawartą w Załączniku Nr 3 do SIWZ 

(Formularz Ofertowy), o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD), obowiązującej na dzień złożenia oferty, na świadczenie 

usług dystrybucji, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem 

sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego, przedstawionych w 

Załączniku Nr 1 (obowiązujące przez cały okres realizacji niniejszego 

zamówienia) – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci 

dystrybucyjnej. 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie określa powyższego warunku udziału w postępowaniu. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej, 

Zamawiający nie określa powyższego warunku udziału w postępowaniu. 
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2. Warunki udziału w postępowaniu dla wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia: 

1) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w  ust. 1 pkt. 2 lit. c) winien 

spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy 

wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do 

jego poszczególnych członków. 

2) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp powinien 

spełnić każdy z wykonawców samodzielnie. 

3) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp powinien spełnić każdy 

z wykonawców samodzielnie. 

4) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  w 

części dotyczącej: 

a. braku podstaw wykluczenia wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

b. spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na załączniku nr 4 do 

SIWZ składa w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie 

pełnomocnik wykonawców. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim wykonawcy występujący wspólnie 

wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz każdy z wykonawców 

odrębnie wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

 

3. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykaże braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp zostanie wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:  

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp 

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp 

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp 

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp 

 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20 lub w wyżej wskazanych ust. 1, 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 
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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. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie ust. 2. 

4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

ROZDZIAŁ  3    Oferta 

I. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego potwierdzające, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu - wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa powyżej w punkcie 1. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny i 

warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 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 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu na wezwanie zamawiającego należy przedłożyć następujące 

dokumenty: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 
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2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 

potwierdzającego, 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; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, 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; 

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego, a dotyczących: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

której mowa w Rozdz. 1.XII, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

 aktualnej na dzień złożenia oferty, koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku 

– Prawo energetyczne (Dz. U. 2020r., poz. 833, 843, 875, 1086, 1378) 

potwierdzającej posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do 

jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie 

Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. 

 aktualnej na dzień złożenia oferty, koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców 

będących właścicielami sieci dystrybucyjnej  

lub 

 złożenia oświadczenia, zgodnie z treścią zawartą w Załączniku Nr 3 do 

SIWZ (Formularz Ofertowy), o posiadaniu umowy generalnej z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), aktualnej na dzień złożenia 

oferty, na świadczenie usług dystrybucji, umożliwiającej sprzedaż energii 

elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru 
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Zamawiającego, przedstawionych w Załączniku Nr 1 (obowiązujące przez cały 

okres realizacji niniejszego zamówienia) – w przypadku Wykonawców 

niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym terminie niż 5 

dni, aktualnych na dzień złożenia oferty, dokumentów wymienionych w Rozdz. 3.I. ust. 

3 oraz do przedłożenia w przypadku Wykonawców posiadających umowę generalną z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którzy złożyli oświadczenie w Załączniku Nr 3 

do SIWZ kopii w/w umowy.  

 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa w ust. 3, składa 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

2) Dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Dokumenty, o którym mowa w pkt. 1 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 
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6. Inne dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany Formularz cenowy  - załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy  - załącznik nr 3 do SIWZ. 

3) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania 

zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania 

oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza) 

4) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika – gdy ofertę składają wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału 

albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające 

pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj 

uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, 

potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń 

woli i wiedzy itp. 

7. Forma złożonych dokumentów: 

1) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale 

lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3) Z zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 2 i 3 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. 

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

8. Informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia:  

1)  Zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy.  

2) Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez 

wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 
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których zasoby wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu.  

3) W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, co zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania nazw firm, adresów podwykonawców.  

4)   Dodatkowe informacje w zakresie podwykonawstwa: 

a) Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w 

przypadku nie spełnienia wymogów określonych w art.36 b ust.2 pzp wraz ze 

skutkami wynikającymi z odstąpienia od umowy wykonawcy (kara umowna w 

wys.10% wartości zamówienia określonej w złożonej ofercie). 

b) Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wykonawcy kopii otrzymanych przez 

Zamawiającego umów o podwykonawstwo usług zawartych z dalszym 

podwykonawcą, w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. 

c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postepowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania. 

d) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 

jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, że 

podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

II. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, pytania muszą być skierowane na adres: Urząd Miasta Zambrów, 

18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się 

faksem lub drogą elektroniczną, preferowana jest droga elektroniczna. 

 adres poczty elektronicznej: um@zambrow.pl 

 strona internetowa Zamawiającego: http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/ 

 fax 86 271 21 17 

2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 

oznaczenie  postępowania nadane przez Zamawiającego. 

3. W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z p. Haliną Brulińską – 

Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Zambrów         

tel. 86 271 22 10 w. 45 pok. 338  godz. 7.30 - 15.30 

W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia z p. Dianą Markowską – 

Inspektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Zambrów    

tel. 86 271 22 10 w. 47 pok. 337  w godz. 7.30 - 15.30. 

4. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ: 

mailto:um@zambrow.pl
http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/


13 

 

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie, przesyłając treść pytania i 

odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści informację na własnej 

stronie internetowej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/ pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 

b) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania 

ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej.  

6. W celu prawidłowego sporządzenia oferty z uwzględnieniem dokonanych zmian i 

udzielanych odpowiedzi/wyjaśnień Wykonawca jest zobowiązany śledzić informacje 

zawarte na stronie internetowej Zamawiającego http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/ na 

której została zamieszczona SIWZ wraz za załącznikami. 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania, 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 terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą – w formie pisemnej. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 3 powyżej, nie powoduje utraty 

wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 

wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub przedłużenia 

dotyczy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie.  Wykonawcy zobowiązani są 

zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę 

zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, 

http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/
http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/
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3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w 

języku polskim, trwałą i czytelną techniką w oparciu o formularz oferty stanowiący 

załącznik nr 3 do SIWZ. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane, trwale 

spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. Oferta oraz wszystkie 

załączniki wymagają podpisu przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w 

imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście 

oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby 

Uprawnione. 

4. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone 

pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w 

trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do 

zawarcia umowy). 

5. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy, oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018, poz.419) rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na 

formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na 

życzenie każdego uczestnika postępowania. 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. Wykonawca w 

szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 

4 Ustawy). 

 

6. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej kopercie lub w innym w trwały sposób 

zabezpieczonym opakowaniu. Opakowanie np. koperta powinna być opisana: 

nazwa adres Wykonawcy: …………………………………………………………………… 

Oferta na: KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, 

OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ MIASTA ZAMBRÓW 

W OKRESIE 01.01.2021r. – 31.12.2021r. 

Nie otwierać przed godziną 12:15 dnia  12.11.2020r.  znak spr. GK. 271.6.2020 

 

 

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. W takim przypadku Wykonawca prześle do Zamawiającego pisemne 

powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Wycofanie lub zmianę należy złożyć 
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w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty i dodatkowo 

oznaczyć określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Zakopertowane oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów p. 225 

w godz. 7.30 - 15.30 lub korespondencyjnie. W przypadku zamknięcia urzędu dla 

petentów - w głównym holu Urzędu Miasta Zambrów po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym z naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Haliną Brulińską 

tel. 86 271 22 10 wew. 45. 

 

2. Termin składania ofert upływa 12.11.2020r  – godz. 12.00  

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu.  

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12.11.2020r. w sali konferencyjnej nr 214 

Urzędu Miasta Zambrów (II piętro) o godz. 12.15 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

5. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert w pierwszej kolejności zostaną odnotowane 

w protokole koperty z dopiskiem „WYCOFANIE", które pozostają w dokumentacji 

postępowania. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP 

zamieści na stronie internetowej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/ informacje 

dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

 ceny, 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY  

 

1.  W celu ustalenia ceny oferty od Wykonawców wymagane jest bardzo szczegółowe 

zapoznanie się z niniejszą SIWZ (wraz z Załącznikami), charakteryzującymi przedmiot 

zamówienia. 

2. Wykonawca przedstawi cenę w sposób określony w formularzu cenowym i ofertowym 

(Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ). 

3.  Cena ta musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. W podanej cenie powinien być wliczony obowiązujący podatek VAT, cena powinna 

również zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 

http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/
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5. Cena ta musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością 

podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z 

zasadmi rachunkowości. 

6.  Ceny i stawki podane w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ 

należy podać w polskich złotych, liczbowo, w formacie 0,0000zł tj. z dokładnością do 

czterech miejsc po przecinku (nie dotyczy kolumn nr 24 i 25, w których należy podać 

wartości z dokładnością do 2 miejsc po przecinku). 

7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni 

konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 

8.  Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 

niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych 

udziału wg formuły spełnia / nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następującego kryterium oceny ofert: 

Cena – waga 100 

Punkty za kryterium “cena” zostaną obliczone według wzoru: 

 C=Cn / Cb x 100 

gdzie  C – liczba punktów uzyskanych w kryterium “cena” 

Cn – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert 

Cb – cena oferty badanej 

3. Zamawiający zastrzega, że: 

 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 

punktów.  

 Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba przyznanych punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać 

będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w 
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niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryterium wyboru. 

 Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zgodnie z art. 91 ust. 4 

ustawy Pzp.   

4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia, którego oferta nie została odrzucona z 

postępowania, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna 

liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów.  

5. Informacja dotycząca poprawienia omyłek w ofercie: 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie np. widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd 

gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, rozbieżność 

pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

poprawek np. widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy, który polega na uzyskaniu 

nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, a w szczególności błędne 

zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, nieprawidłowo zaokrąglone wartości 

itp. 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

4) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

Rozdział  4.  Umowa 

 

I. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej  oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom , 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
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d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 

informację, o których mowa w ust.1 pkt. a również na stronie internetowej 

http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego. 

3. 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. Zamawiający może 

zawrzeć umowę przed upływem tych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia została złożona tylko jedna oferta.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji umowy z 

podwykonawcami robót ( jeżeli występują ). 

5. Przed podpisaniem umowy grupa Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia publicznego zobowiązana jest przedstawić Zamawiającemu 

zawartą umowę konsorcjum w przypadku wyboru ich oferty jako oferty 

najkorzystniejszej.  

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ustawy Pzp. 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

III. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  

1. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, i który spełni wszystkie Istotne Postanowienia 

Umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta wg Załącznika Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy do 

niniejszej SIWZ oraz na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, z trzema nabywcami zgodnie 

z Rozdz. 2.I ust. 1 pkt 1.8. Istotne Postanowienia Umowy zawierają warunki dokonywania 

zmian umowy, o których mowa w art.144 ustawy Pzp.     

Rozdział 5.   Postępowanie odwoławcze 
 

I. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku  

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Wykonawcy, także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w 

Dziale VI ustawy Pzp, 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. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia  odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/
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d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie  oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

Terminy wniesienia odwołania: 

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

Zamawiającego stanowiącej podstawę  jego wniesienia- jeżeli zostały  przesłane w sposób 

określone w art.180 ust.5 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w 

inny sposób. 

5. 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 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wobec czynności innych niż  określone w pkt. 4 i 5 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. 

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

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

      udzieleniu zamówienia; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

    Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

8. Szczegółowe zasady postępowania wniesienia odwołania, określają stosowne przepisy 

Działu VI ustawy Pzp. 

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 Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z 

jej wniesieniem. 
 

Wykaz załączników: 

Zamawiający dołącza do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niżej wymienione załączniki: 

Załącznik  nr 1    -   wykaz punktów poboru energii  

Załącznik  nr 2    -   formularz cenowy do wypełnienia przez wykonawców   

Załącznik  nr 3    -   formularz ofertowy do wypełnienia przez wykonawców   

Załącznik  nr 4    -   oświadczenie  dot. spełniania warunków udziału                                                                          

Załącznik  nr 5    -   oświadczenie  dot. przesłanek wykluczenia 

Załącznik  nr 6    -   istotne postanowienia umowy   

Załącznik  nr 7    -   oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o    

której   mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych.        

           ZATWIERDZAM  

  

 BURMISTRZ MIASTA 

 

mgr Kazimierz Dąbrowski 

dnia  03 .11.2020r.        


