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I. ZAMAWIAJĄCY 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   w Nowogrodzie  Bobrzańskim                                 

Sp.  z o.o.     

ul. Dąbrowskiego 10 

66-010  Nowogród Bobrzański   

 Województwo lubuskie  

 Telefon: 68 3276 550,  Fax: 68 3276 467 

 Adres strony internetowej: www.zgkimnb.pl 

   

 Adres poczty elektronicznej: mgzgkim@wp.pl 

        

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie  Bobrzańskim                   

Sp.  z o.o.     

wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446093,                                    

NIP: 929-00-09-421, REGON: 081102973, 

 

II.   TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art.11 ust. 8 

ustawy Pzp. 

2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych            

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwana dalej ustawą „ Pzp” wraz z aktami 

wykonawczymi do tejże ustawy. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia ( zwanej dalej SIWZ lub specyfikacją) zastosowanie maja przepisy ustawy 

Pzp. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku 

obcym. 

5. W prowadzonym postepowaniu Zamawiający stosuje procedurę odwróconą określoną 

w art. 24aa ustawy Pzp. 

6. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, Sp. z o. o.  Dostawa energii 

elektrycznej musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo Energetyczne ( Dz.U. z 2018 r., poz. 775 z późn. zm. )  oraz aktów wykonawczych 

do ustawy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (m.in. wykaz 
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punktów poboru energii elektrycznej, ilości szacunkowe, taryfy). 

3. Szacunkowa ilość zamawianej energii wynosi 379 000 kWh, w tym energia rozliczana                       

w następujących grupach taryfowych: 

Całodobowa: 

 w grupie taryfowej C11  -  21 020  kWh 

 w grupie taryfowej B11  -  13 000  kWh 

 w grupie taryfowej C21  -  85 830  kWh 

 w grupie taryfowej B21  - 220 000 kWh 

 

w grupie taryfowej C12a 

 strefa szczytowa   -  11 350 kWh 

 strefa pozaszczytowa - 27 800 kWh 

 

4. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w załączniku 

nr 1  do SIWZ stanowi  jedynie przybliżona wartość, która w trakcie wykonywania Umowy 

może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie energii 

(mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ, 

uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od wielkości zużycia 

Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny 

energii. 

5. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. 

odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiają zakupi mniejszą lub 

większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku 

nr 1 do  SIWZ,  w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości 

Punktów Poboru Energii (PPE), zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy umownej lub 

parametrów technicznych PPE. 

6. Informacje dodatkowe: 

w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione musza być 

dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym                 

w szczególności wynikające   z dokonywania bilansowania handlowego czy tez stałe koszty 

opłat handlowych. 

7. W przypadku zmiany ilości punktów  poboru, znaczącej zmiany mocy punktów poboru lub 

zmiany grupy taryfowej w obrębie grup taryfowych uwzględnionych i wycenionych w 

ofercie Wykonawcy, w trakcie obowiązywania umowy, zostanie zmieniony Załącznik nr 1 

do umowy bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana Załącznika nr 1 

nie stanowi zmiany warunków umowy.  

8. Dla wszystkich PPE Zamawiający posiada umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej zawarte na czas nieokreślony z ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Sprzedaży 

Usług Dystrybucji Zielona Góra  

9. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać jakościowe standardy obsługi zgodnie z 

zapisami ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami 

wykonawczymi   do tej ustawy i polskimi normami. 

10. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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09.00.00.00-3     Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 

09.30.00.00-2  Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

13. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

15. Zamawiający przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia nie 

przeprowadził dialogu technicznego. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 
Jeśli jednak dla któregoś z punktów PPE Zamawiającego nie będzie można spełnić wszystkich 
warunków przyłączenia do sieci OSD lub dla któregoś z tych punktów nie będzie można 
skutecznie rozwiązać umów sprzedaży energii z dotychczasowym sprzedawcą od zakładanego 
terminu,  to rozpoczęcie sprzedaży energii dla tych punktów rozpocznie się w najszybszym 

możliwym terminie,  a zakończy się 31 grudnia 2019 r.  

 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

            2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu   

oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

      2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu w zakresie: 

 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności              

zawodowej, 

 

Warunkiem udziału w postepowaniu jest posiadanie uprawnień  do wykonywania             

działalności w zakresie obrotu  energią elektryczna, tj. Wykonawca zobowiązany jest        

posiadać  aktualną  koncesję na obrót energią elektryczna wydaną  przez   Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 775   ze zm.). 

 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy        

z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień 

do wykonywania    działalności w zakresie obrotu  energią elektryczna, tj.  każdy z nich 
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musi posiadać  aktualną  koncesję na obrót energią elektryczna wydaną  przez   Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki 
 

   2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

 

    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, 

 

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

    3. Nie spełnienie  przez wykonawcę wymienionego powyżej warunku skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z udziału w postepowaniu.  

      

4. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 

 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na  

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi                    

udowodnić   zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do  dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby  rea-

lizacji zamówienia 

3)  Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności                 

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

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do-

kona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa art. 

24 ust. 1 pkt 13-22 i  ust. 5 pkt 1. 

 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,  

Podmiotu   udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę wa-

runków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, za-

mawiający żądać będzie, aby   wykonawca w określonym terminie: 

     a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

     b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli 

wykaże   spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sy-

tuację finansową lub ekonomiczną, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 

 

5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy                    

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wyklucze-

niu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał 

od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej               

ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

6. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 

dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 

zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
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VI.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA 

 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wyklu-

czeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału  w postępowaniu lub nie wy-

kazał braku podstaw wykluczenia; 

2)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano  za przestępstwo: 

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

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, 

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

z 2016 r. poz. 176), 

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

1997 r. - Kodeks karny, 

c)skarbowe, 

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rze-

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

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce koman-

dytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 

o którym mowa w pkt 2;  

4)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję admi-

nistracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia spo-

łeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie   w sprawie spłaty tych należności; 

5)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przed-

stawić wymaganych dokumentów; 

6)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje               

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmo-

wane przez zamawiającego w postępowaniu    o udzielenie zamówienia; 

7)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy   o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyelimino-

wane   w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

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

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu   o udzielenie zamówienia, co zama-

wiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
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10)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowie-

dzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1212, 1844 i 1855 oraz    z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

12)wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do za-

kłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 Pzp  z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się 

również Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                    

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony pra-

womocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 

2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615);  

 

 

3. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  13 i 14 oraz pkt 16-20 

lub na podstawie ust.  5 może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na 

to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szcze-

gólności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie   pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wy-

czerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podję-

cie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidło-

wemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą 

ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy. 

 

4. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki                                   

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie              

dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawo-

mocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął okre-

ślony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć                    

Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
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    1)   jest niezgodną z ustawą. 

    2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                                    

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

  3)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  o zwalcza-

niu   nieuczciwej konkurencji. 

    4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu                      

zamówienia. 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na                        

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 

10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

oświadczenia oraz dokumenty. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

W związku z zastosowaniem w prowadzonym postepowaniu art. 24 aa ust. 1 tzw. 

procedury odwróconej Zamawiający podzielił postępowanie na dwa etapy. 

I - W ETAPIE I  wraz z ofertą ( wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 

2 do SIWZ)  – Wykonawca składa: 

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  w zakresie wskazanym przez  

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu   i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informacje zawarte  w oświadczeniu stanowią  potwierdzenie,   że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu - Załącznik nr 3 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - 

Załącznik nr 4  do SIWZ. 

2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika 

prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika     z ogólnodostępnych 

dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także  w przypadku składania oferty przez 

podmioty wspólnie ubiegające się     o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna). 

 

3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej 

Zamawiającego  www.zgkimnb.pl  informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności za-

wartych w ofertach; 

II - W ETAPIE II – Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie 

Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni przedkłada niżej wymienione, aktualne 

na dzień składania dokumenty. 

http://www.zgkimnb.pl/
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1.W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia: 

a) aktualnej koncesji  na obrót energią elektryczna wydaną przez  Prezesa  Urzędu Re-

gulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 775 ze zm.); 

 

2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnienie   

warunków udziału w postępowaniu  dotyczących  zdolności ekonomicznej lub  finansowej,. 

3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnienie    

warunków udziału w postępowaniu  dotyczących  zdolności technicznej lub zawodowej,   

 

4.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                               

w postepowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) odpisu 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; 

wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samek grupy kapitałowej wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

– załącznik nr 6 ; 

WAŻNE!!!!! 

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, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 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 6 do SIWZ. 

WAŻNE!!!!! Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP stanowiące załącznik nr 6  do SIWZ 

składa się w odniesieniu do podmiotów, które złożyły oferty w danym   postępowaniu. W 

związku z powyższym Wykonawca przed złożeniem oświadczenia powinien zapoznać się 

z informacją z otwarcia ofert publikowaną przez Zamawiającego na stronie internetowej. 

W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa każdy z Wykonawców                             

składających ofertę wspólną. 

 

Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej musi             

zostać złożone w oryginale. 
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Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o przynależności / braku przynależności                     

do grupy kapitałowej wraz z ofertą będą zobowiązani do ponownego złożenia w/w oświad-

czenia. 

 

 

    Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 4a. składa dokument lub dokumenty 

wystawione  w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, iż: 

a)nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości; 

 Dokument, o którym mowa w pkt 4 a. powinien być wystawiony nie wcześniej niż                         

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce   

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.7.a., zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednie 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. 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 ma osoba. Której dokument dotyczy,   o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

VIII  ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU 

OFERTY 

1.Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie    w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu     i w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu- Załącznik nr 3 do SIWZ oraz spełnia warunki 

udziału  w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się   o zamówienie. Oświadczenie te musi 

potwierdzać spełnianie warunków udziału   w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ oraz brak podstaw wykluczenia - Załącznik nr 3; 

3.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

4.Zgodnie z art. 24aa ust.1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 
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Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została 

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

dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1. 

5.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

6.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

7.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane 

są w oryginale. 

8.Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w  SIWZ, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9.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.  

10.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

11.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

13.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w  SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału    postępowaniu, spełnianie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

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

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

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

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

16.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 
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wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

17.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                            

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,  

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,   że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

18.Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń z art. 25a środkiem komunikacji 

elektronicznej. 

 

 

 

19. Oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego  się o udzielenie zamówienia  (np. konsorcjum 

/ spółka cywilna) musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i musi 

ona spełniać następujące warunki: 

 

1)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy 

pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu          

o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz                

zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana przez 

ustanowionego pełnomocnika.                        

2)   Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć                     

je do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświad-

czonej kopii. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.. 

3)   Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  z pełnomocnikiem 

(liderem). 

4)  Wypełniając formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), jak również inne dokumenty                

powołujące się na ‘Wykonawcę” w miejscu  np. „nawa i adres Wykonawcy” należy wpisać 

dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-

wienia. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona                  

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 

zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została 

zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

 

 

, 

 

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się za pośrednictwem 

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

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

faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
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2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane: 

za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście za pośrednictwem posłańca należy 

kierować / przekazywać na: adres zamawiającego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.                     

ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański 

za pomocą faksu należy kierować na nr faksu:68 3276467 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować                 

na adres poczty elektronicznej zamawiającego: mgzgkim@wp.pl 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków komuni-

kacji elektronicznej. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

imię i nazwisko 

 

Ryszard Korszałowski 

Izabela Szymczak 

tel. 68 3276 550 

fax. 68 3276 467 

w  godz. Od  7:00 a 15:00 

e-mail: mgzgkim@wp.pl 

2)  Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną jest: stanowisko sekretariat, tel. 683276550, fax. 683276467 w  godz.                 

od  7:00 a 15:00 

 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  terminu składania ofert lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 

mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnie-

nie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim               

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujaw-

niania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.zgkimnb.pl . 
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5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

 

 6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców. 

 

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.zgkimnb.pl 

  

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa                     

i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały                 

nowemu terminowi. 

 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści                      

ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wpro-

wadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie                     

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocze-

śnie   termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli 

spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia              

o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 

zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: www.zgkimnb.pl 

 

 

X. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI. Termin związania ofertą 

 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na prze-

dłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

zamawiającego. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzyst-

niejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie              

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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XII. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Przygotowanie oferty: 

1)  Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w Rozdziale VII 

niniejszej specyfikacji. 

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem                   

czytelnym. 

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie            

z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez za-

mawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych                 

dokumentach. 

8) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie 

korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób upraw-

nionych do reprezentowania wykonawcy. 

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający                    

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

10) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa              

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim 

przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający za-

chowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie bę-

dzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność 

wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

11) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie       

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocze-

śnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

2. Sposób zaadresowania oferty: 

 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie                     

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nie-

przejrzysta, zamknięta koperta). 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 

adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem                   

wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 
             
 „OFERTA-  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ-   

  nie otwierać przed 11.01.2019 r. godz. 10.00" 
 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego ozna-

kowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
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3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki                 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,              

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty                       

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofer-

cie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 

się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 

5.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku   

do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złoże-

nie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać do dnia:  11.01.2019 r. do godz. 09.30 

w siedzibie zamawiającego 

 

Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim                      

w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański 

Pokój – sekretariat (I piętro) 

 

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

ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

„Zakup energii elektrycznej”. Oznaczenie sprawy: AZ.2300.4A.2018.IS  Nie 

otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

4. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, 

treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

5. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 

określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w 

zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Zakup 

energii elektrycznej”. Oznaczenie sprawy: AZ.2300.4A. 2018.IS. Nie otwierać 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 
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6. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 

wykonawcy. 

 

7. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcom. 

 

8. Oferty zostaną otwarte w dniu :  11.01.2019 r., o godz. 10.00 
 

w siedzibie zamawiającego: Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                        

w Nowogrodzie Bobrzańskim w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10,                     

66-010 Nowogród Bobrzański- pokój – Gabinet Prezesa Spółki; 

Otwarcie ofert jest jawne. 

 

W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: 

www.zgkimnb.pl   informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

2. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN. 

3. Ceny jednostkowe brutto  oferowane przez Wykonawcę winny być podane               
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  

4. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto. Należy wypełnić odpowiednio wszystkie 
rubryki zawarte w Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ  zgodnie                     
z zawartymi tam instrukcjami. 

5. Wartość brutto  należy obliczyć do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, 
że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 to zaokrąglamy 
w górę, w przypadku  cyfry mniejszej od 5 drugą pozycję po przecinku 
pozostawiamy bez zmian. 

 6.  Cena jednostkowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie będzie ceną 
obowiązującą  przez  cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała 
zmianom, chyba, że zmiany  te zostały przewidziane.  

7. Podatek VAT należy obliczyć zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 
usług   z 11   marca 2004   r. ( t. j.  Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).  

8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług             
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z  obowiązującymi przepisami. Taka 
sama sytuacja nastąpi w przypadku innych podmiotów zagranicznych, które na 
podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na 

http://www.zgkimnb.pl/
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terenie Polski. Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie winni na druku 
Formularz ofertowy  zaznaczyć, że ich ceny ofertowe nie zawierają należnego podatku 
VAT oraz podać powód niezastosowania podatku VAT. 

 

 

XV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

          Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował   następującym 

kryterium: 

            CENA- 100% 

 

Najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych                 

w ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym zamówieniem  ceny             

w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 

    

Cena brutto ofert najtańszej (najniższej) 

---------------------------------------------------   x 100  pkt x 100%     

Cena brutto oferty badanej 

   

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc                 

po przecinku 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą 

ilość punktów. 

  Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny 

ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych.  

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

 

 

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzyst-

niejszej oferty, podając w szczególności: 

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona              

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego – 
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www.zgkimnb.pl , Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informa-

cje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) 

 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawia-

domi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowa-

nia zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego – 

www.zgkimnb.pl 

 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający                            

na wniosek    wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczę-

ciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obej-

muje ten sam przedmiot zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 

 

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli                

zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub 

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli                

zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin 

do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione lub w następstwie 

jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

 

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród                       

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna               

z przesłanek unieważnienia postępowania. 

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
       1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera: 
 

Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ 

 

XIX . Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysłu-

gują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu 

niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 

ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji upraw-

nionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamó-

wień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu 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 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może                      

w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiają-

cego.   W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy 

czynność albo dokona  czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. 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. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicz-

nej, lub 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie  Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej zamawiającego – www.zgkimnb.pl . 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 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. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia                    

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

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

o udzieleniu        zamówienia. 

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

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elek-

tronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania 

dla tego rodzaju podpisu. 

11. 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.  Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną. 
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12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 

powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoław-

czą. 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składa-

nia ofert. 

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

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

15. 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. 

16. Kopię odwołania zamawiający: 

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udziele-

nie zamówienia, 

2) zamieści również na stronie internetowej – www.zgkimnb.pl , jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówie-

nia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Od-

woławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elek-

tronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego ko-

pię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli                         

nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania od-

woławczego przysługuje skarga do Sądu. 

21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 

XX  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  - związana  z postępowaniem  o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  /nazwa i adres oraz dane kontaktowe 

zamawiającego/; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bo-

brzańskim Sp.  z o.o. ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański, tel. 683276550, 

 inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp.  z o.o. ul. Dąbrowskiego 

10, 66-010 Nowogród Bobrzański, jest Pani Anna Reszel ul. Nad Obrą, 15, 66-440                          

Skwierzyna, e-mail: odtj.reszel@gmail  tel. +48  509 936 160; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

mailto:odtj.reszel@gmail
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 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; „Zakup energii elektrycznej ”;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwa-

nia umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-

cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepoda-

nia określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-

cych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-

nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oso-

bowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
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celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

XXI. Załączniki 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej,  

 

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty, 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego                 

w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu; 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego                

w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

potwierdzającego, że wykonawca  spełnia warunki udziału   w postępowaniu, 

 

Załącznik nr 5 – wzór umowy 

 

Załącznik nr 6  do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ –pełnomocnictwo ( wzór) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


