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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
„Dostawa energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez Centrum Kultury i
Sportu w Skawinie na okres 12 miesięcy”
o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina
NIP 6791974717
adres strony internetowej: www.ckis.pl

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano:
1. W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP)
2. Na stronie internetowej Zamawiającego
3. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

Opracowano w dniu 20 marca 2019 roku

Zatwierdzam, dnia 20 marca 2019 roku

Przez: Annę Hubert

Janusz Bysina

CKiS w Skawinie

Dyrektor CKiS w Skawinie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 20114 roku – Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”
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Przetarg nieograniczony na wykonanie dostaw o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia o zapotrzebowaniu
energii elektrycznej w okresie 12 m-cy w wysokości:
1.1.1.
Sumaryczna moc zamówienia:
1.1.2.
Prognozowane zużycie energii:
a.
Taryfa C11
152.092,00 kWh
b.
Taryfa C12A szczytowa
1.909,00 kWh
Taryfa C12A pozaszczytowa 5.929,00 kWh
c.
Taryfa C22A szczytowa
130.990,00 kWh
Taryfa C22A pozaszczytowa 313.649,00 kWh
d.
Taryfa C21
41.134,00 kWh
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące
realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej –
Załącznik nr 2 do SIWZ.
Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy
przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez
Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy
sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w
postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
1.5.1 Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu
umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia
sprzedaży energii elektrycznej.
1.5.2 Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy
kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji),
umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o
rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej w trybie
zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych
w Załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów
zawartym w Załączniku nr 1 do umowy.
1.5.3 Uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego przedawcy informacji o numerze,
dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas
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1.6

1.7

1.8

1.9

obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej.
1.5.4 Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym
podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie Umowy
Dystrybucyjnej.
1.5.5 Reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w
sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji dla
nowego przyłączenia (brak dotychczasowej umowy).
1.5.6 Wystąpienia do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę nabywcy,
odbiorcy, płatnika, danych adresowych ppe, grupy taryfowej, mocy umownej dla
punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 1 do umowy
podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.
1.5.7 Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą
energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych
z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych w
Załączniku nr 1 do umowy.
Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii
elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ
zawarte są na czas określony w powyższym załączniku, a dokładny opis dla każdego z punktów
PPE znajduje się w kolumnie „Okres obowiązywania obecnej umowy”.
W Załączniku nr 1 do SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), które różnić
się mogą od obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii
elektrycznej.
W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia
łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do ±30% zamówienia podstawowego.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem
prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia
dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 30 % zamówienia podstawowego.
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów
poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej
do ppe wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W
przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez
Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez
niego zakresie.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV):
09.00.00.00-3 produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09.30.00.00-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09.31.00.00-5 elektryczność
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1.10 Zamawiający na wniosek wyłonionego Wykonawcy przekaże niezbędne dane do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej, niezwłocznie po
podpisaniu umowy.
1.11 Zamawiający podpisze jedną umowę sprzedaży energii elektrycznej. Zamawiający wyraża
zgodę na podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej drogą korespondencyjną.
2.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania przez okres 12 m-cy, jednakże sprzedaż energii
elektrycznej będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ dla
każdego ppe oddzielnie, po pozytywnym przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
3.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
3.1. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust.
1b ustawy Pzp, dotyczących:
3.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu
energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne.
3.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art., 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp – Dział 9 pkt 9.19 oraz 9.20 SIWZ
3.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3.3.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 3.3.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3.3.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o
których mowa w ppkt 3.3.1.
3.3.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający
może żądać przed zawarciem mowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
3.3.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i
wspólników spółek cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w
postępowaniu określone w ppkt 3.1.1. SIWZ w oparciu o art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy
Pzp, winno spełniać co najmniej dwóch z Wykonawców wspólnie ubiegający się o
zamówienie.
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4.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA PEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1oraz ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć:
4.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.1.1 SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ), składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z uwzględnieniem
zapisu w pkt 3.3.5 SIWZ dotyczącego kompetencji oraz uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
4.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:
4.2.1. Aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z
art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
4.3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejszą, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:
4.3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.1.:
4.4.1. Ppkt 4.3.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.4.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.4., zastępując
je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
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osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba., której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów i oświadczeń
wymienionych w pkt 4.3., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
4.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 4.2., 4.3., 4.4., 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.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.,
4.3., 4.4., 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.
4.6. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji
może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub
certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt
4.2., 4.3.
4.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub
ust. 5 ustawy Pzp, 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 do zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisu zdania poprzedzającego
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.
4.8. Kompletna oferta musi zawierać:
4.8.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,
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4.8.2.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale 4 SIWZ – Załącznik nr 4 do SIWZ,
4.8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i
do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
4.8.4. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze
złożonych w ofercie dokumentów – pełnomocnictwo.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
4.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4.10. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale
podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie: nazwy firmy będącej
podwykonawcą oraz zakres zamówienia jaki podwykonawcy zostanie powierzony.
4.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.12. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie złoży
dokumenty i oświadczenia wymagana e pkt 4.2., 4.3., 4.4.
4.13. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.14. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.15. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
4.16. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.
4.17. Zamawiający poprawi w ofercie:
4.17.1. Oczywiste omyłki pisarskie,
4.17.2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
4.17.3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4.18. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4.19. Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku –
Prawo pocztowe, osobiści, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.2.
Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o
braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.
Jeżeli zamawiający lub Wykonawca pokazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres elektroniczny podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią
pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 5.3. oświadczy,
iż w/w wiadomości nie otrzymał.
Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń z art. 25a za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej.
Korespondencje związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres
Zamawiającego:
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11
Sekretariat czynny w godzinach 07.15 – 14.45
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z
postępowaniem przetargowy,:
Anna Hubert – e-mail: anna.hubert@ckis.pl
tel. 12 276 26 01 w. 26
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6.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe,
osobiści, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z
wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień na piśmie na zadane pytanie,
przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką
informację na własnej stronie internetowej Zamawiającego: www.ckis.pl 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.
6.2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
6.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką
informację na własnej stronie internetowej: www.ckis.pl
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
8. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
8.1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.2. 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 z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty
wadium.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
9.4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawi pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
to musi zostać dołączone do oferty.
9.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający
się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
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9.6. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym postępowaniu dotyczące Wykonawcy składane są w
oryginale, natomiast dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
9.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9.8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane
przez Wykonawcę.
9.9. Zaleca się, aby strona oferty były trwałe ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
9.10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia)
przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich
formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez
Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
9.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumienie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
klauzulą: „ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dołączone do oferty. Zaleca
się, aby były trwałe, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje pojadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
9.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
9.14. Kompletną ofertę należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym nieprzejrzystym,
zabezpieczonym w sposób trwały opakowaniu (kopercie), gwarantującym nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
Opakowanie (koperta) musi posiadać następujące oznaczenie:
…………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina
Oferta na „Dostawa energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez Centrum Kultury
i Sportu w Skawinie na okres 12 miesięcy”
Nie otwierać przed: 06 maja 2019 roku godz. 09.30
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9.15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki,
modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w
kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
9.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami
wycofanymi nie będą otwierane.
9.17. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą nie podlegającą odrzuceniu
ofertę.
9.18. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
9.18.1. Jest niezgodna z ustawą.
9.18.2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
9.18.3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9.18.4. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9.18.5. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.
9.18.6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
9.18.7. Wykonawca w terminie 3 dni id dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
9.18.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na
przedłużenie terminu związania ofertą.
9.18.9. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
9.18.10. Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób.
9.18.11. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9.19. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
9.19.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia.
9.19.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a.
o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218 – 221, art. 228 –
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270 – 309 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku
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– Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o
sporcie,
b.
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
06 czerwca 1997 roku – Kodeks karny,
c.
skarbowe,
d.
o którym mowa z art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9.19.3. 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 art. 24 pkt
13 ustawy Pzp.
9.19.4. 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
9.19.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
9.19.6. 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.
9.19.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.19.8. Wykonawcę, który brał udziale 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.
9.19.9. 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.
9.19.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
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2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
9.19.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne.
9.19.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.20. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
9.20.1. W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie ierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 roku – Prawo upadłościowe.
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie - Sekretariat – I piętro
ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina
Biuro czynne w godzinach 07.15 – 14.45
Termin:
do dnia: 06 maja 2019 roku godzina: 09.00
10.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie - Sekretariat – I piętro
ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina
Termin:
Data: 06 maja 2019 roku godzina: 09.30
10.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.
10.4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po
otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informację, o których mowa w
art. 86 ust. 5.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
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11.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, powinien w cenie oferty brutto ująć wszelkie koszty i ryzyko niezbędne
dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i
podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
11.2. Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia podstawowego zostanie wyliczona przez
Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3
do SIWZ. Cena oferty brutto określa maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji
zamówienia z prawem opcji.
11.3. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Ceny brutto oferty oraz wartości netto i wartości brutto określone w
formularzu winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotówkach, przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, natomiast cena jednostkowa netto winna
być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
11.4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
11.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
12.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oferty
brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 12 SIWZ i podanej w
formularzu ofertowym (wzór – Załącznik nr 3 do SIWZ).
L.p.
Kryterium
Opis
Waga
Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację
1.
Cena oferty brutto
100 %
przedmiotu zamówienia
12.2. Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.
12.3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
12.4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
12.5. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po
przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać si e będzie wg
następującej zasady:
𝐶 𝑜𝑓. 𝑚𝑖𝑛.
𝐶=
𝑥 100
𝐶 𝑜𝑓. 𝑏𝑎𝑑.
gdzie:
C
ilość punktów, jakie otrzymana wybrana oferta
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C of. min.
C of. bad.

najniższa cena ofert brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez
Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
cena brutto oferty badanej

12.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu i podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
13.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
13.1.1. 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 i imiona i nazwiska, siedziby abo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację.
13.1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.
13.1.3. 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.
13.1.4. Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w ppkt
13.1.1. i ppkt. 13.1.4 na stronie internetowej.
13.3. Zamawiający zawiadomi o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta ze wskazaniem miejsca oraz formy podpisania umowy.
13.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej
oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.
13.5. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien:
13.5.1. Przedstawić Zamawiającemu dokument stwierdzający, iż osoba/osoby, które będą
podpisywały umowę posiadają prawo do reprezentowania Wykonawcy, o ile
wcześniej takiego dokumentu nie złożył.
13.5.2. Umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym termin na jaki została zawarta
umowa konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
13.5.3. Przesłać drogą elektroniczną dane niezbędne do wpisania w preambule umowy.
13.5.4. Przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz
osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy.
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14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy
Pzp zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
14.2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie mian w zawartej umowę, w zakresie:
14.2.1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie
istotnych zmian w treści umowy, w zakresie:
a.
Zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w
przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
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 likwidacji punktu poboru, zmiany właściwości
technicznych punktu poboru, podwójnego fakturowania w szczególności w
przypadku świadczenia sprzedaży energii elektrycznej na danym ppe przez
innego Sprzedawcę, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu
prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w
szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy
którym znajduje się dane ppe, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych
uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub
wyłączenia punktu poboru przez zamawiającego,
c.
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany ceny jednostkowej
za 1 kWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub
ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem akcyzowym,
d.
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,
przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów
kompleksowych/sprzedaży,
e.
zmiany grupy taryfowej,
f.
regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy,
wywołujących potrzebie zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany,
g.
zmiany nr konta, na które Zamawiający winien przelewać wynagrodzenie
Wykonawcy,
h.
oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
14.2.2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian
w umowie dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku
zmiany:
a.
Stawki podatku od towarów i usług,
b.
Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
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c.

Zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.
14.3. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający.
14.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
15. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
17. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZILENIA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
18. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział CI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
19.4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
19.4.1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę,
19.4.2. określenie warunków udziału w postępowaniu,
19.4.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
19.4.4. odrzucenia oferty odwołującego,
19.4.5. opisu przedmiotu zamówienia,
19.4.6. wyboru najkorzystniejszej oferty.
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19.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
19.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
19.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tergo 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.
19.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób –
w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawieni art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
19.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej Zamawiającego – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
19.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.
19.11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
19.11.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia,
19.11.2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia.
19.12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
19.13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
19.14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej opis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
19.15. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postepowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej zatrzymania.
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19.16. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes
Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych pzez
Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks
postępowania cywilnego o prokuraturze.
19.17. Skarga powinna czynność zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.
19.18. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
20. INFORMACJE DODATKOWE
20.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.2. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich
(PLN).
20.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej
oferty.
20.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
20.5. Wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty w przypadku złożenia oferty
niepodlegającej odrzuceniu, złożonej w postępowaniu, które podlega unieważnieniu z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego.
21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
21.1. 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:
21.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w
Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11, e-mail: centrumks@ckis.pl
21.1.2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych w Centrum Kultury i Sportu w
Skawinie: Pani Aneta Jaskuła – Inspektor Ochrony Danych Osobowych iodo@ckis.pl,
tel. 12 276 24 12.32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury 11.*
21.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego pn.
„Dostawa energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez Centrum
kultury i Sportu w Skawinie” na okres 12 miesięcy, nr postępowania: ZP/1/2019,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
21.1.4. 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.
21.1.5. 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
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jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy.
21.1.6. 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.
21.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
21.1.8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych**;
c)
na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
21.2. Nie przysługuje Pani/Panu:
21.2.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
21.2.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
21.2.3. 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.
*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.
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
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do wykluczenia
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