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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Komunalnego Gminy
Kościerzyna”.

Zatwierdzono w dniu: 17/11/2014 r.
Dyrektor
Zbigniew Malek

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
3. INFORMACJE OGÓLNE.
3.1. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zamówienia jest mowa o:
3.1.1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
3.1.2. SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie
przedmiotu zamówienia objętym niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
3.1.3. Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3.2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem ZP.271.17.2014.MS
Wykonawcy, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powinni się powoływać na powyższy znak sprawy.
3.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy oraz akty wykonawcze do niej, a w
sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3.4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie:
3.4.1. Merytorycznym i proceduralnym: Mariusz Szyc, fax 58 686 69 60, e-mail: zkgk@koscierzyna.pl
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Komunalnego
Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna”.
Wspólny Słownik zamówień (CPV): 09310000-5 energia elektryczna
4.2. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
4.3. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.
4.4. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.
4.5. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu
zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia
2) Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów
prawa.
4.6. Podstawowe informacje: Wspólny Słownik
09310000-5
Zamówień
(Elektryczność)
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą
58 + 4 przewidywane do podłączenia
energią elektryczną
Grupa taryfowa wg OSD
Wg wykazu w załączniku nr 9
Informacja o OSD dostarczającym energię
elektryczną do obiektów
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania
umowy [kWh]
Informacja o umowach obecnie obowiązujących
Zamawiającego
Sposób wypowiedzenia umów
Informacja o zmianach ceny w okresie trwania
umowy
Informacja o udostępnieniu danych o punktach
poboru energii
Informacja o udzieleniu Wykonawcy
pełnomocnictwa
Informacja o płatnikach

ENERGA OPERATOR
766712
Umowy dystrybucyjne zawarto na czas nieokreślony.
Umowy zakupu energii są ważne do 31.12.2014 r.
Umowy nie wymagają wypowiedzenia.
Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny
jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza
zmianami wynikającymi ze zmian powszechnie
obowiązującego prawa.
Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane
niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy
Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią
umowy i stanowi do niej załącznik nr 2
Zamawiający jest płatnikiem należności za zakup
energii elektrycznej zużytej w obiektach wg wykazu
stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

5. PODWYKONAWCY
5.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.
W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w ofercie, że wykonując zamówienie będzie zatrudniał
podwykonawców.

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
6.1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
7.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
7.1. Warunki udziału w postępowaniu:
7.1.1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
7.1.2 Posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
7.1.3 Posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował:
- co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej. Zamawiający uzna, że
warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na
dostawie energii elektrycznej min. 700000 kWh.
7.1.4 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
7.1.5 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku poprzez oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
7.1.5 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1 Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu mają dostarczyć:
8.1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1
ustawy Pzp, (załącznik nr 2 do SIWZ);
8.1.2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp,
(załącznik nr 3 do SIWZ);
8.1.3. kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
8.1.4. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (załącznik nr 7 do SIWZ);
8.1.5 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ. W wykazie tym Wykonawca musi wykazać, że dysponuje doświadczeniem
polegającym na wykonaniu co najmniej jednej dostawy obejmującą swoim zakresem dostawę energii
elektrycznej. Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej
jednej dostawy polegającej na dostawie energii elektrycznej min. 700000 kWh. Wykonawca nie może sumować
wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa co najmniej
jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.
8.1.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1.pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 ustawy,
8.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymagalną dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców
oddzielnie.
8.3. Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8.3.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8.4. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, jakie musi zawierać oferta.
8.4.1. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub przynależności do grupy kapitałowej wraz
z listą podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SIWZ)
8.4.2. Wypełniony i podpisany druk oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Uwaga! Oferta oraz wszystkie załączniki do niej winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień
odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub pełnomocnictwa na podstawie dokumentu
potwierdzającego to uprawnienie.
Uwaga! Podpis osoby/ osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać
na identyfikację jej imienia i nazwiska ( np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).
9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMNETÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
9.3. Nie przewiduje się zwoływania zebrań Wykonawców.
9.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt
9.1.
9.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
9.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a
jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
9.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z
zachowaniem formy pisemnej.
9.8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
9.9. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1. Termin, którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni, zgodnie z art. 85 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473). Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
12.1 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona następująco:
cena jednostkowa za sprzedaż jednej kWh bez podatku VAT przemnożona przez szacowaną ilość zużytej w
okresie trwania umowy energii, plus podatek VAT, to jest łącznie należność za sprzedaż energii z podatkiem
VAT (cena oferty).
12.1.1 W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać
będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury
12.1.2 Cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym
również koszty związane z materiałami, sprzętem i pracą ludzi.
12.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do
pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz czego dowód winien znaleźć się w ofercie

12.6. Oferta i wszystkie strony oraz załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty należy parafować własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
12.7. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
12.8. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
12.9. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być
opisana: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna
przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu
Komunalnego Gminy Kościerzyna”.
Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę oraz Tel./Fax / Adres e-mail:
12.10.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt
12.9. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12.11.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału
w postępowaniu.
12.12. Oferta, załączniki, oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów wymaga
się złożenie dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (np.
odpis z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki).
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Ofertę należy złożyć do dnia 01 grudnia 2014 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
13.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 grudnia 2014 roku, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
13.4. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający
prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
14.1. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem akcyzy, podatku od towarów i
usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji, oraz ewentualnych upustów
i rabatów. Kwotę brutto należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej.
14.2. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
14.3. Kwota brutto podana w ofercie jest ceną ryczałtową.
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
15.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium: cena oferty - znaczenie 100 %
15.2. Kryterium oceny ofert oparte jest na systemie punktowym.
15.3. Oferty będą podlegały komisyjnej ocenie według następującego wzoru:
Cn = (Cmin / Cb) x 100
gdzie: Cn – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie; Cmin – oznacza najniższą cenę oferty
(spośród ofert podlegających ocenie); Cb – oznacza cenę ocenianej oferty;
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ceny to 100 pkt. Zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymogom ustawy, SIWZ oraz która w
oparciu o podane wyżej kryterium wyboru zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza – która uzyska maksymalną
liczbę punktów w kryterium ceny, tj. 100 punktów.
15.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 15.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
15.5. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy lub
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający może także w
wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
15.6. Zamawiający poprawia w ofercie:
15.6.1. oczywiste omyłki pisarskie,
15.6.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
15.6.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15.7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny.
15.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
15.9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
15.9.1. jest niezgodna z ustawą;
15.9.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 15.6.3. SIWZ;
15.9.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
15.9.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
15.9.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
15.9.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
15.9.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w pkt 14.6.3 SIWZ;
15.9.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosownie do treści art. 92 ust. 1 pkt 1-4
ustawy zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach,
których oferty zostały odrzucone, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w
art. 92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
16.3. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.2. Zamawiający umieści na stronie internetowej
http://www.bip.koscierzyna.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
16.4. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez
Zamawiającego której wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
16.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy,
na warunkach określonych we wzorze umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
16.6. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa w pkt 15.5., jeżeli
wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy.
16.7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym
pismem lub telefonicznie.
16.8. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.
16.9. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po upływie terminu do wniesienia
odwołania od informacji o wyborze jego oferty, podpisana zostanie umowa, której wzór stanowi załącznik nr 10
do SIWZ.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
17.1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
18. 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
18.1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
18.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia w zakresie:
1. Zmiana miejsca dostawy,
2. Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiana ilości punktów
poboru energii.
3. Terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, (w
szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały dłużej niż jest to określone w
przepisach) wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i
trwać będzie dwanaście miesięcy.
4. Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

5. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością
prowadzenia dostaw,
6. Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy
na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami,
7. Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy z wyłączeniem zmiany
wysokości wynagrodzenia,
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy
planowanymi świadczeniami.
18.3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
18.4 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473):
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
19.1. Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198 g ustawy z
dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publiczny (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473)
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473).
19.3. Środkami ochrony prawnej są:
a) Odwołania
19.3.1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
19.3.2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
19.3.3. Na czynności, o których mowa w pkt 17.3.2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2
ustawy. Z uwagi na to, iż postępowanie jest o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
b) Skarga do sądu
Wykonawca zgodnie z zasadami przytoczonymi powyżej ma prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby Zamawiającego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego.
20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ .
21. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I OFERT
CZĘŚCIOWYCH
22. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
21.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości
zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych.
23. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
23.1. Zamawiający przewiduje porozumiewanie się za pomocą faksu:58 686-69-60 poczty elektronicznej:
zkgk@koscierzyna.pl
23.2. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.bip.koscierzyna.pl/
24. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
25. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

26. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zatwierdzam
Stare Nadleśnictwo, dnia 17.11.2014 r.
Dyrektor
Zbigniew Malek

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ/ Załącznik nr 3 do umowy- oferta wykonania
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy.
4. Załącznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw
5. Załącznik nr 5 do SIWZ- oświadczenie innego podmiotu
6. Załącznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy
7. Załącznik nr 7 do SIWZ- oświadczenie o posiadaniu GUD
8. Załącznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
9. Załącznik nr 9 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz punktów poboru energii
10. Załącznik nr 10 do SIWZ- wzór umowy.

