Nr sprawy: 553/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Ogłoszenie nr 612284-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 3 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 3946 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843),
b) Rozporządzenie 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),
Kod CPV:
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa;
09310000-5 – elektryczność
Zamawiający :
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000294609
kapitał zakładowy 7.925.000,00 zł,
tel.: 56 474 24 25, nr fax: 56 474 23 52
godziny pracy: 7:00-15:00
NIP : 877 144 88 43, REGON: 280 260 847
http://bip.mpgknml.pl
e-mail: mzknml@pro.onet.pl
Zatwierdzam:
........................................

Nowe Miasto Lubawskie, 21 października 2019 r.
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1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących
własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich
8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) sprzedaż energii elektrycznej do 19 obiektów będących własnością Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe
Miasto Lubawskie, wymienionych w załączniku nr 1; szacunkowe zużycie 1 204 700 kWh
w okresie 18 miesięcy,
b) dostarczania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy,
c) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru,
d) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,
e) dokonania w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy
sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa,
stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy.
f) doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego umowy sprzedaży z OSD, zgodnie
z załączonym do Umowy pełnomocnictwem.
1.3. Kod CPV: 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa; 09310000-5 –
elektryczność
1.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
1.8. Informacja o podwykonawcach:
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawcy, należy taką informację
zamieścić w formularzu ofertowym.
c) Wykonawca ma prawo do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
1.9. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie
polskiej.
2. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
₋ posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
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₋

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

₋

zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3.2. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa 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. Jeżeli
Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przepisy dotyczące
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Każdy z wykonawców składa oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed
zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.6. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
ustawy Pzp.
3.7. 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.
3.8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wsku-tek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 3.5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych pod-miotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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 3.5.
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3.10. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający wykluczy :
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
₋ 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. z 2018
r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),
₋ o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks karny,
₋ skarbowe,
₋ 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
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w ppkt. b;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
h) 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 wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2019 r. poz. 628 i 1214);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienie publiczne;
l) 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 2019 r. poz. 369, 1571
i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
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w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.11. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust.
5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3.12. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
3.13. Zamawiający uzna ofertę wykonawcy wykluczonego za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.
4.1. Wykonawca dołączy do oferty aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
wg załącznika nr 5 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w dziale 3 SIWZ wg załącznika nr 4 do SIWZ;
b) w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby lub warunki udziału w postępowaniu - zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt a;
c) w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu –
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt a.
4.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia (w
formie pisemnej) w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
4.3. Dokumenty wymienione w pkt 4.2 składa odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4.4. Dokumenty wymienione w pkt 4.2, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia składane są w oryginale.
4.5. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkłada w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert wskazanych w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ.
4.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
4.8. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego
przez Wykonawcę winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
notariusza.
4.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
4.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
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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.
4.11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 4.2, 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.
4.12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
4.2, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
4.13. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.11, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazanie
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
5.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
wyznaczonego operatora pocztowego, faksu lub pocztą elektroniczną.
5.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub nr faksu podany przez
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym
pismem.
5.4. 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 SIWZ wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Pozostałe zapisy art. 38 ustawy Pzp mają zastosowanie.
5.5. Oferty składane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5.6. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia
jest: Marian Kasprowicz tel. 606 786 573, mzknml@pro.onet.pl
6. Wymagania dotyczące wadium.
W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.
7. Termin związania z ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania ofert.
8.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. Oferty winne
być sporządzone w języku polskim.
8.2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie
Wykonawcę.
8.3. Na ofertę składają się:
a) formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ),
b) formularz cenowy (Załącznik nr 3 do SIWZ),
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c) oświadczenia i dokumenty określone w pkt 4.1. i 4.2. SIWZ
8.4. Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej
„Oferta na dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a 13-300 Nowe Miasto
Lubawskie” oraz „Nie otwierać przed dniem 30.10.2019 r. godz. 14:30”. Opakowanie zawierające
ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy.
8.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oferta
ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt. 8.4., winna być dodatkowo oznaczona określeniem
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć
stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.
8.6. Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępnione
innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone w osobnej, wewnętrznej
kopercie z oznaczeniem, że stanowią TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU
ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”, odrębnie od
pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby
umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji
kartek oferty). Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Miejsce oraz termin składania ofert.
9.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie pokój nr 2 sekretariat do godziny 14:00 dnia 30.10.2019 r.
9.2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert oraz sposobie ich oceny.
10.1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 30.10.2019 r. o godz. 14:30,
w sali narad – pokój nr 3. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich
wpływu do Zamawiającego.
10.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający zamieści na
stronie internetowej informacje podane na otwarciu ofert dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
10.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w pkt 10.2, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą (z tej samej grupy kapitałowej składającym ofertę) nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
11.1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem ofertowym, który
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
11.2. Ceny zawarte w Formularzu ofertowym, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.3. Cenę oferty stanowi cena wyliczona w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 3
do SIWZ.
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11.4. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym, o którym mowa powyżej muszą być
wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
11.5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.
11.6. Zamawiający oblicza cenę według stawki VAT oraz podatku akcyzowego obowiązującego
w dniu składania oferty. Cena musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.
11.7. W przypadku rażąco niskiej ceny zastosowanie mają przepisy art. 90 ustawy Pzp.
11.8. Cena oferty nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu złożonych ofert
w postępowaniu. Wartość faktycznie zakupionej energii elektrycznej może różnić się
od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego,
a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu. Podane zapotrzebowanie
na energię elektryczną oraz wartość zakupu energii elektrycznej są wyłącznie wartościami
szacunkowymi.
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
12.1. Oferty oceniane będą według kryterium:
a) Cena – waga kryterium 60%,
b) Termin płatności faktury – waga kryterium 40 %,
12.2. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym ofertom przyznane zostaną punkty:
a) kryterium cena C (maksymalna liczba punktów 60):
według wzoru: C = (Cmin / Coferta) * 60 pkt
Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta oznacza cenę badanej oferty.
b) Kryterium termin płatności faktury (maksymalna liczba punktów 40):
według następującej zasady:
Termin płatności faktury

Odpowiadająca liczba punktów

14 dni

0 pkt

21 dni

20 pkt

30 dni
40 pkt
Termin płatności będzie liczony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Najkrótszy termin płatności faktury wynosi 14 dni. Zaoferowanie przez Wykonawcę
krótszego terminu skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodną specyfikacją
istotnych warunków zamówienia.
12.3. Oferta, która uzyska sumarycznie najwyższa ilość punktów według powyższych kryteriów
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
12.4. Ilość punktów zostanie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
12.5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
13.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) 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
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adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.2. Zamawiający poinformuje wykonawcę wybranego o terminie zawarcia umowy, po upływie
którego umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta.
13.3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 13.1 ppkt a, na stronie internetowej.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
15.1. Zamawiający zawrze umowę w oparciu o wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) zgodnie z art.
94 ustawy Pzp,
15.2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany jednostkowej ceny za 1 kWh brutto wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek,
b) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym
zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z włączenia punktu
poboru przez Zamawiającego, z likwidacji punktu poboru, budowy nowych punktów poboru,
c) zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy,
d) zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury
zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających
rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów,
e) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru,
jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności
z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwiązania dotychczasowych
umów sprzedaży lub w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw energii w przypadku
nieskutecznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
na kolejny okres po zakończeniu terminu realizacji objętego niniejszą umową,
f) zmiany mocy umownej, grupy taryfowej jeżeli będzie taka potrzeba Zamawiającego lub
zmiany będą korzystne dla Zamawiającego w szczególności przyczynia się do osiągnięcia
oszczędności,
g) wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku realizacji dodatkowych dostaw
od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się
niezbędne do wykonania do końca okresu umownego, przy czym wartość kolejnych zmian
nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
h) ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej,
i) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od stron umowy skutkujących niemożliwością
prowadzenia dostaw,
j) zmiany osób reprezentujących strony umowy realizujące przedmiot umowy.
15.3. Zmiana umowy inicjowana przez Wykonawcę lub Zamawiającego wymaga złożenia wniosku
wraz z uzasadnieniem.
15.4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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16. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
16.1. 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 Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Środki
Ochrony Prawnej .
16.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.
17. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim adres e-mail:
gzinka@togatus.pl;
3) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rodo w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii
elektrycznej do obiektów będących własnością miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki
komunalnej sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie nr sprawy 553/2019
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.;
4) 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 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa
Pzp”;
5) 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 trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
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;
9) 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 osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Na podstawie art. 8a ust 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach:
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− W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia
2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
− Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679
(RODO),
nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
− W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3
rozporządzenia
2016/679 (RODO),
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
*

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 celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

18. Wykaz załączników do SIWZ
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia na podst. art. 25a ust. 1,
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23,
Załącznik nr 7 – Wzór umowy z złącznikiem nr 1 i 2 do umowy.
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