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                                                                 Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o. zwana dalej „Zamawiającym”
Ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn,
NIP: 922-304-71-96, REGON: 061490672;
nr telefonu +48 (84) 6821167, nr faksu +48 (84) 6821167
Godziny pracy Zakładu: 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 - 15:00,
Adres poczty elektronicznej: biuro@zgk-szczebrzeszyn.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.zgk-szczebrzeszyn.pl/bip

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia.
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843oraz  2020r.  poz.  1086,  z  późn.  zm.)  oraz  aktów
wykonawczych  wydanych
na jej podstawie.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy
ustawy Pzp.

1.3. Wartość zamówienia.
Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843oraz 2020r. poz.
1086, z późn. zm.)  Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw i usług.

1.4. Słownik.
Użyte w niniejszej SIWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
1) „ustawa” –  ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz 2020r. poz. 1086),
2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3)  „zamówienie” –  zamówienie  publiczne,  którego  przedmiot  został  opisany  

w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,
4) „postępowanie” –  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego dotyczy

niniejsza SIWZ,
5) „Zamawiający” – Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o,

1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej
wymaganiami.

1.6. Oznaczenie postępowania.
1) Postępowanie oznaczone jest znakiem: 2/2020
2) Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej

podane oznaczenie.

1.7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – www.zgk-szczebrzeszyn.pl/bip

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
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Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.”

2.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, na potrzeby budynków i obiektów
zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.
o.

Szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie  od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.  wyniesie
502 482,00[kWh]  w tym:

- w grupie taryfowej  B22 209 338,00 kWh, 
- w grupie taryfowej  C12A  57 963,00 kWh, 
- w grupie taryfowej  C23 228 301,00 kWh, 
- w grupie taryfowej  G11   6 865,00 kWh,
- w grupie taryfowej  C11          15,00 kWh.

Określone przez zamawiającego szacunkowe zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny, w celu
określenia  wartości  zamówienia  i  nie  stanowi  zobowiązania  do  zakupu  energii  w  podanej  ilości.
Łączna ilość zużycia  energii  może się zmienić w zależności  od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego
innej ilości energii niż ilość szacunkowa.
Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwało  jakiekolwiek  roszczenie  z  tytułu  pobrania  przez
Zamawiającego mniejszej ilości energii niż ilość szacunkowa
Dostawa  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług  dystrybucji  odbywać  się  będzie  na  warunkach
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833)
oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Rozliczenia  i  płatności  odbywać  się  będą  na  podstawie  bieżących  wskazań  układów  pomiarowo-
rozliczeniowych wg stawek opłat  wynikających z  Taryfy dla  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej
właściwego  Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego  oraz  Taryfy  dla  energii  elektrycznej  Wykonawcy
określonej w ofercie.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  poszczególnych  punktów  poboru  w  zakresie  lokalizacji,  grupy
taryfowej, mocy itp. zostały przedstawione w załączonym dokumencie o nazwie:  „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia punktów poboru w rozmiarze nie
większym niż  20  %,  zmianę  grupy taryfowej,  zwiększenia  lub  zmniejszenia  planowanego  zużycia
energii elektrycznej.
Zwiększenie  punktów  poboru  lub  zmiana  grupy  taryfowej  możliwe  jest  jedynie  w  obrębie  grup
taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

2.3. Rozwiązania równoważne.
Jeżeli  w  niniejszej  SIWZ  oraz  w  załączonych  do  niej  dokumentach  opisano  przedmiot
zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3
ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych,  należy  przyjąć,  że  wskazaniu  takiemu  towarzyszy
określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisywanym”.
Zgodnie  z  art.  30  ust  4  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  dopuszcza
rozwiązania  równoważne  opisywanym.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania

4
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równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy lub usługi  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.30 ust.  5
ustawy).

2.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

2.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7
ustawy.

2.6. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
09.31.00.00-5 – Elektryczność
65.30.00.00-6 – Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
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Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1. Wykonawca  jest  zobowiązany wykonać  zamówienie  w  terminie:  od dnia 01.01.2021 r.  do  dnia
31.12.2021 r.

Rozdział 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) kompetencji  lub uprawnień do prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca udokumentuje, że:

-   posiada  aktualną koncesję  na prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu
(sprzedaży)  energii  elektrycznej,  wydaną  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki ,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.833
t.j. z dnia 11.05.2020)

-  posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
energii  elektrycznej,  wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki (w przypadku
Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) 
lub 
posiada aktualną podpisaną umowę generalna z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
na  świadczenie  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej  na  obszarze,  na  którym znajduje  się
miejsce  dostarczania  energii  elektrycznej  (w  przypadku  Wykonawców  nie  będących
właścicielem sieci dystrybucyjnej) 

b) sytuacja ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).
4.4 Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 6 SIWZ.
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Rozdział 5
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

.1 Z postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  w stosunku,  do  którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

.2 Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.

.3 Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20
ustawy,  może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające
do wykazania  jego rzetelności,  w szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę
z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu  wykonawcy.  Przepisu zdania  pierwszego nie
stosuje  się,  jeżeli  wobec  wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

.5 Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  zamawiający,  uwzględniając  wagę  
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie pkt. 5.4 SIWZ.

.6 Zamawiający  może  wykluczyć  wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  (art.  24  ust.  12
ustawy).

.7 Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 6 SIWZ.
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Rozdział 6
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

Z POSTĘPOWANIA

.1 Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a.a)nie podlega wykluczeniu - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ
a.b) spełnia warunki udziału w postępowaniu - Wzór oświadczenia stanowi  Załącznik Nr 3

do SIWZ
.2 Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej

zamawiającego informacji,  o  których  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy  (informacji  
z  otwarcia  ofert),  jest  zobowiązany  do  przekazania  zamawiającemu  oświadczenia
o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej  wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu. 

.3 Zamawiający  przed  udzieleniem zamówienia,  może  wezwać  wykonawcę,  którego  oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym,  nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
6.3.1.W  celu  wykazania  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu
należy przedłożyć:

1) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu
(sprzedaży) energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
energii  elektrycznej  wydana  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki
(w  przypadku Wykonawców będących właścicielem  sieci  dystrybucyjnej)  lub  stosowne
oświadczenie  Wykonawcy  o  posiadaniu  podpisanej  aktualnej  umowy  generalnej  z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej  na  obszarze,  na  którym  znajduje  się  miejsce  dostarczania  energii  (w
przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej)

6.3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia należy przedłożyć:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14  i  21  ustawy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu
składania ofert.

2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  albo  –  w  przypadku  wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarcie  wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Oświadczenie  wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

.4 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  oraz  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą
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uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

.5 Zamawiający,  zgodnie z art.  24 aa ustawy Pzp,  w pierwszej  kolejności  dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

.6 Na  wezwanie  zamawiającego  z  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp w  celu  potwierdzenia
spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa
w  rozdziale  4  niniejszej  SIWZ  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  następujące
oświadczenia lub dokumenty:

3) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu
(sprzedaży) energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
4) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
energii  elektrycznej  wydana  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki
(w  przypadku Wykonawców będących właścicielem  sieci  dystrybucyjnej)  lub  stosowne
oświadczenie  Wykonawcy  o  posiadaniu  podpisanej  aktualnej  umowy  generalnej  z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej  na  obszarze,  na  którym  znajduje  się  miejsce  dostarczania  energii  (w
przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

.7 Jeżeli  wykazy,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  wykonawcę  dokumenty,  
o których mowa w pkt.  6.6. SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

.8 W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw
wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi
adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  zamawiający  pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

.9 W przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa
w  Rozdziale  6  SIWZ,  które  znajdują  się  w  posiadaniu  zamawiającego,  w  szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1
i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne.

.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski.  Jeżeli  oświadczenia i dokumenty,  o których mowa w pkt.  6.8. SIWZ są sporządzone
w języku obcym wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia  ich tłumaczenia  na język
polski.
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Rozdział 7
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH 

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH 
W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

.2 Wykonawca,  który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów, musi  udowodnić
zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  .

.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub  zawodowe,  pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

.4 W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli
dotyczy).

.5 Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  na  którego  zdolnościach  polega  Wykonawca,
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
a.a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
a.b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w pkt. 4.2 SIWZ.

.6 W  celu  oceny  czy  wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  będzie  dysponował  niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi  podmiotami  gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób  wykorzystania  zasobów innego podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy wykonywaniu

zamówienia publicznego;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków

udziału  w  postępowaniu  dotyczących  doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia, o których
mowa w punkcie  6.1. niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

.8 Podwykonawcy.
Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,
na  etapie  postępowania  o  udzielenia  zamówienia  publicznego jest  zobowiązany wskazać
w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) części  zamówienia,  których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców (o ile są znane).
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Rozdział 8
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

.1 Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  takim  przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego
sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

b) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia,

c) oświadczenie  o  przynależności  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,
o którym mowa w pkt. 6.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani  są  oni  na  wezwanie  Zamawiającego,  złożyć  dokumenty  i  oświadczenia,
o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
 w  pkt.  6.6.  składa  odpowiednio  Wykonawca/Wykonawcy,  który/którzy  wskazuje/-ą

spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 4.2. SIWZ,

Rozdział 9
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI

9..1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
9..2 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z
2020  r.  poz.  344).  Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  strony  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich
otrzymania.

9..3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail
podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej
treścią.

9..4 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.
Ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn,
Numer faksu: +48 (84) 6821167
e-mail: biuro@zgk-szczebrzeszyn.pl

9..5 Osobami  uprawnionymi  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  są  pracownicy  Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.:
a) Pan Piotr Gnieciak - w sprawach formalnych,

faks nr: +48 (84) 6821167 , e-mail: biuro@zgk-szczebrzeszyn.pl
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od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  pracy  Zakładu  określonych  w  pkt.  1.1.  SIWZ
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9..6 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
9..7 Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny

kontakt  -  zarówno  z  Zamawiającym  jak  i  osobami  uprawnionymi  do  porozumiewania  się
z  Wykonawcami  -  niż  wskazany w niniejszym rozdziale.  Oznacza  to,  że  Zamawiający nie
będzie  reagował  na  inne  formy  kontaktowania  się  z  nim,  w  szczególności  na  kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

9..8 W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
9..9 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1126),  zwanym  dalej
„rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji
których  polega  wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp  oraz  przez
podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

9..10 Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 7.2 SIWZ należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt.
9.9 SIWZ tj. w oryginale.

9..11 Dokumenty,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu,  inne  niż  oświadczenia,  o  których  mowa
powyżej w pkt 9.9 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  wykonawca  albo  podmiot  trzeci  albo
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca
- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  dokonywane  w  formie  pisemnej  powinno  być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

9..12 Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9..13 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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Rozdział 10
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

10..1 Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
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Rozdział 11
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11..1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

11..2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11..3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
11..4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11..5 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
11..6 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
11..7 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być

parafowane przez wykonawcę.
11..8 Oferta musi  być podpisana przez wykonawcę,  tj.  osobę (osoby)  reprezentującą wykonawcę,

zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  wskazanymi  we  właściwym  rejestrze  lub  osobę  (osoby)
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

11..9 Jeżeli  osoba  (osoby)  podpisująca  ofertę  (reprezentująca  wykonawcę  lub  wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem przez notariusza musi  zostać
dołączone do oferty.

11..10 Oferta  wraz  z  załącznikami  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim.  Każdy  dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

11..11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11..12 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
11..13 Zaleca  się,  aby  każda  strona  oferty  zawierająca  jakąkolwiek  treść  była  podpisana  lub

parafowana przez wykonawcę.
11..14 W  przypadku,  gdy  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca
zastrzegł  nie  później  niż  w  terminie  składania,  że  nie  mogą  być  udostępniane  innym
uczestnikom postępowania,  muszą  być  oznaczone  przez  wykonawcę  klauzulą  „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Wykonawca  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  musi  wykazać,  że  zastrzeżone
informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  w szczególności  określając,  w jaki  sposób
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  zgodnie  z  którym  tajemnicę  przedsiębiorstwa  stanowi
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a.1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna

informacja mająca wartość gospodarczą,
a.2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
a.3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca  się,  aby  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  były  trwale  spięte
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

11..15 Oferta musi zawierać:
1) Formularz  ofertowy  sporządzony  i  wypełniony  według  wzoru  stanowiącego

Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców  w  postępowaniu  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia
umowy.  Pełnomocnictwo  winno  być  załączone  w  formie  oryginału  lub  notarialnie
poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);

3) Dokumenty,  z  których  wynika  prawo  do  podpisania  oferty (oryginał  lub  kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych
dokumentów  składanych  wraz  z  ofertą,  chyba,  że  zamawiający  może  je  uzyskać
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
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rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia  17 lutego 2005 r.  o  informatyzacji
działalności  podmiotów realizujących zadania  publiczne  (  t.j.  Dz.  U.  z  2017 poz.  570
z późn. zm), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

4) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ.
5) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.2 SIWZ (jeżeli dotyczy).

11..16 Ofertę  należy umieścić  w kopercie/opakowaniu  i  zabezpieczyć  w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia
ofert.  Na  kopercie/opakowaniu  (w  tym  opakowaniu  poczty  kurierskiej)  należy  umieścić
następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy;
b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.,

Ul. Gorajska 51,
22-460 Szczebrzeszyn,
OFERTA  –  „Kompleksowa  dostawa  energii  na  potrzeby  Zakładu  Gospodarki
Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.”  - Znak: 2/2020

c) Nie otwierać przed dniem 26.11.2020 r. do godz. 11:15
11..17 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty.

Rozdział 12
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

12..1 Ofertę  wraz  z  dokumentami,  o  których  mowa  w  pkt.  11.15  należy  złożyć  w  terminie
do dnia 26.11.2020 r. do godz. 11:00 w siedzibie:

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o
Ul. Gorajska 51,
22-460 Szczebrzeszyn,
pokój Nr. 3 

12..2 Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.
12..3 Uwaga: Decydujące  znaczenie  dla  zachowania  terminu  składania  ofert  ma  data  

i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 12.1, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową lub kurierską.

12..4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2020 r. o godz. 11:15 w siedzibie:
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.
Ul. Gorajska 51,
22-460 Szczebrzeszyn,
pokój Nr. 7 

12..5 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej  oferty,  pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma  pisemne zawiadomienie  o  wprowadzeniu zmian  do oferty przed upływem terminu
składania  ofert.  Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  musi  być  złożone  według  takich
samych zasad,  jak składana oferta,  w kopercie oznaczonej  jak w pkt.  11.16 z dodatkowym
oznaczeniem „ZMIANA”.

12..6 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert  wycofać ofertę,  poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy.

12..7 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia ofert na
jego wniosek.

12..8 Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieści  na  własnej  stronie  internetowej
(www.zgk-szczebrzeszyn.pl/bip) informacje dotyczące:
a.1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
a.2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
a.3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w

ofertach.
12..9 W przypadku  złożenia  oferty  po  terminie,  o  którym  mowa  w  punkcie  12.1,  zamawiający
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niezwłocznie  zawiadomi  o  tym  wykonawcę  oraz  zwróci  ofertę  po  upływie  terminu  do
wniesieniu odwołania.

Rozdział 13
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13..1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
13..2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13..3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 14
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

14..1 Wykonawca  uwzględniając  wszystkie  wymogi,  o  których  mowa  w  niniejszej  Specyfikacji
Istotnych  Warunków  zamówienia,  powinien  w  cenie  ująć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać opłaty i podatki,
a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

14..2 Dla  celów  niniejszego  postępowania  Zamawiający  przyjął  przewidywane  wartości  zużycia
energii elektrycznej na poziomie: 

- w grupie taryfowej  B22 209 338,00 kWh, 
- w grupie taryfowej  C12A  57 963,00 kWh, 
- w grupie taryfowej  C23 228 301,00 kWh, 
- w grupie taryfowej  G11   6 865,00 kWh,
- w grupie taryfowej  C11          15,00 kWh.

 
14..3 Cenę należy obliczyć zgodnie ze wskazaniami zawartymi w treści druku oferty załącznik Nr 1

do SIWZ. Cena jednostkowa za kWh może być podana z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku.  Wartości  netto  oraz  łączna  wartość  brutto  muszą  być  podane
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami zaokrąglania cen.

14..4 W przypadku określenia przez Wykonawcę cen jednostkowych za kWh z dokładnością do 4
miejsc po przecinku, rozliczenia będą się odbywać w ten sposób, ze ceny jednostkowe zostaną
pomnożone  przez  ilość  jednostek,  a  dopiero  iloczyny tych  działań  zostaną  zaokrąglone  do
grosza (2 miejsc po przecinku).

14..5 Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14..6 Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
14..7 Obliczenie  ceny  ofertowej  brutto  służy  do  celów  porównania  złożonych  ofert.  Ostateczna

wysokość wynagrodzenia może być inna, zależeć to będzie od rzeczywistego zużycia energii
przez  Zamawiającego,  Zamawiający  nie  będzie  ponosił  żadnych  konsekwencji  
z tego tytułu.

Rozdział 15
BADANIE OFERT

15..1 W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

15..2 Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku
do  przedmiotu  zamówienia  i  wzbudzą  wątpliwości  zamawiającego,  co  do  możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
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lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych w ust. 1 a ustawy,
zamawiający  zwróci  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących
wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

15..3 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych

poprawek,
c) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  niepowodujące  istotnych  zmian

w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 16
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

16..1 Zamawiający dokona oceny ofert,  które  nie  zostały odrzucone,  na  podstawie  następujących
kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium
Znaczenie
kryterium

(w %)
1 Cena (C) 60
2 Termin płatności faktur (T) 40

16..2 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, według poniższych wzorów.

16..3 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

C =
Cn  x  100 pkt  x  60%
Cb

Gdzie,
C – ilość punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W  kryterium  „Cena”,  oferta  z  najniższą  ceną  otrzyma  60  punktów  a  pozostałe  oferty
po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

16..4 Punkty za kryterium Termin płatności faktur (T) zostaną przyznane na zasadzie: 

Termin płatności faktur (T)
Liczba

punktów
w ciągu 0 - 14 dni kalendarzowych  0 pkt

w ciągu 15-21 dni kalendarzowych 1 pkt

w ciągu 22-30 dni kalendarzowych 2 pkt
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od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Punkty w kryterium „Termin płatności faktur (T)” zostaną obliczone według wzoru: 

T  =
Ti  x  100 pkt  x  40%

2 pkt
Gdzie: 
T – ilość punktów przyznanych w kryterium termin płatności faktur
Ti – ilość punktów przyznanych w kryterium termin płatności faktur oferty badanej
2 pkt – maksymalna możliwa liczba punktów za termin płatności faktur
40% - waga kryterium termin płatności faktur

Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych
przez  Wykonawcę  w  FORMULARZU  OFERTA  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  SIWZ.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnej opcji terminu płatności faktur, Zamawiający przyjmie, że oferuje
on Termin płatności faktur w ciągu 0 - 14 dni kalendarzowych – i przyzna 0 pkt.

16..5 Za  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  uznana  oferta,  która  otrzyma  największą  ilość  punktów
obliczoną na podstawie wzoru:

P = C + T
Gdzie: 
P  – suma punktów badanej oferty 
C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena ofertowa
T –  ilość punktów przyznanych w kryterium termin płatności faktur

16..6 Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  z  największą  liczbą  punktów,  
tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 16.1.

Rozdział 17
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17..1 Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza.

17..2 Stosownie  do  art.  92  ust.  1  ustawy,  Zamawiający  informuje  niezwłocznie  wszystkich
wykonawców o:
 wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  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  przyznaną  ofertom  w  każdym  kryterium  oceny  ofert  i  łączną
punktację, 

 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
 wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

 unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17..3 Informacje  o  których  mowa  w  pkt.  17.2  tiret  pierwszy Zamawiający opublikuje  na  swojej
stronie internetowej: (  www.zgk-szczebrzeszyn.pl/bip  ). 

Rozdział 18
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

18..1 W przypadku,  gdy zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza  oferta  Wykonawców  wspólnie

18

http://www.zgk-szczebrzeszyn.pl/bip


Zamawiający:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. .z o. o. Znak: 2/2020
Przetarg nieograniczony na: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.”

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  na
wezwanie  Zamawiającego przedłoży umowę regulującą  współpracę  Wykonawców,  w której
m.in.  zostanie  określony pełnomocnik  uprawniony do  kontaktów z  Zamawiającym oraz  do
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

18..2 Osoby  reprezentujące  wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy  powinny  posiadać  ze  sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

18..3 O  terminie  złożenia  dokumentu,  o  którym  mowa  w  pkt  18.1.  Zamawiający  powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.

Rozdział 19
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY

19..1 Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 20
POSTANOWIENIA UMOWY

20..1 Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

20..2 Zgodnie  z  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  dopuszcza
wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści  oferty,  na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach i zakresie:

a) Rezygnacji przez Zamawiającego z punktów poboru wymienionych w Załączniku Nr 4
do SIWZ w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi
oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zwiększenie punktów poboru lub
zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały
ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

b) W przypadku konieczności zmiany mocy umownej.
c) Ceny i stawki opłat określone przez wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany

Taryfy  OSD,  zmiany stawki  podatku  VAT,  podatku  akcyzowego  lub  innych  zmian
ogólnie  obowiązujących  przepisów  prawa.  Ceny  energii  elektrycznej  zostaną
powiększone  lub  zmniejszone  o  kwotę  wynikającą  z  obowiązków  nałożonych
właściwymi  przepisami  od dnia  ich wejścia  w życie  bez konieczności  sporządzania
aneksu do umowy.

d) Ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku
zmiany  Taryfy  Sprzedawcy  dla  grupy  taryfowej  Gxx,  zatwierdzanej  przez
Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie, od dnia ich
wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

e) Wykonawca  informuje,  że  w  ramach  umów kompleksowych,  zawieranych  z
odbiorcami w zakresie grupy taryfowej Gxx, stosuje ceny rynkowe za sprzedaż
energii  elektrycznej,  w przypadku  wybrania  takiej  oferty  przez  odbiorcę,  po
uprzednim  poinformowaniu  odbiorcy  o  wysokości  cen  energii  elektrycznej
określonych w obowiązującej taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa
URE, która dostępna jest m.in. na stronie internetowej Wykonawcy. Mając na
uwadze powyższe Wykonawca wskazuje, że wysokość cen energii elektrycznej
w grupie taryfowej Gxx określa ww. taryfa
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20..3 Nie stanowią zmiany Umowy:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami
20..4 Obowiązującą  formą  zmiany  umowy  jest  forma  pisemna  pod  rygorem  nieważności  

w postaci aneksu do umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt. 4.

Rozdział 21
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ

21..1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
21..2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym
przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści  taką informację na własnej
stronie  internetowej:  (  www.zgk-szczebrzeszyn.pl/bip  ), pod  warunkiem,  że  wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

21..3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ
zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (  www.zgk-szczebrzeszyn.pl/bip  ).

21..4 Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  SIWZ  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  
o  zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenia  zmian  w  ofertach,
zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  i  poinformuje  o  tym  wykonawców,  którym
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej  (  www.zgk-
szczebrzeszyn.pl/bip  ).

21..5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian,
jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść  informacji  zawierającej  późniejsze  oświadczenie
zamawiającego.

Rozdział 22
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22..1 Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.
22..2 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
22..3 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

22..4 Środki  ochrony prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  przysługują  również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

22..5 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

22..6 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.

22..7 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,  podpisane  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy
pomocy  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,  spełniającego
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wymagania dla tego rodzaju podpisu.
22..8 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa  się,  iż  zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania  przed  upływem
terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22..9 Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego stanowiącej

podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały  przesłane  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) 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.

22..10 Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

22..11 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
22..12 Skargę  wnosi  się  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia  orzeczenia  Krajowej  Izby Odwoławczej,  przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Rozdział 23
INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje:
 zawarcia umowy ramowej,
 rozliczania w walutach obcych,
 aukcji elektronicznej,
 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
 udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział 24
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego.
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie  wykonawcy  składane  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  ustawy

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  DOTYCZĄCE
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie  wykonawcy  składane  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  ustawy  
z  dnia  29  stycznia  2004  r.   Prawo  zamówień  publicznych  DOTYCZĄCE
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 5 – Istotne postanowienia umowy 
Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna do zawarcia umowy
Załącznik Nr 7 – Wzór  informacji,  że  wykonawca  nie  należy/należy  do  grupy  kapitałowej  –

składany  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej
Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji 
z otwarcia ofert)
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