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Zakład Unieszkodliwiania Odpadów  

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 

Rudno 17, 14-100 Ostróda, Polska 

Tel. 89 644 12 44, Fax. 89 648 41 82 

www.zuokrudno.pl, biuro@zuokrudno.pl 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP1/zp/7/2017 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r., 

poz.1579 ), dalej zwanej ustawą Pzp. 

 pod nazwą 

Zakup energii elektrycznej   
do obiektów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.  
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I.    Nazwa i adres Zamawiającego 

1. Siedziba: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno17,  

 14 -100 Ostróda, Biuro: ul. Stępowskiego 10,14-100 Ostróda,  

  POLSKA, NIP: 741-207-49-97, Regon: 280320880 

2.  tel.: +48 (89) 644 12 44  

3. fax.:+48 (89) 648 41 82 

4. http://www.zuokrudno.pl/  

5. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
 szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 209 000 €. 

2.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 dalej zwaną  ustawą Pzp.) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
 dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz 
 form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

4. Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy 
 oraz przepisy innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
 nieuregulowanych ww. ustawami będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5.  W niniejszym postępowaniu Zamawiający stosuje tzw. procedurę odwróconą określoną w 
art. 24 aa ustawy Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1.  Nazwa przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego wskazanych  w załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2017, poz. 220) oraz zgodnie z 

wydanym do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami 

jakości obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 

sierpnia 2011r w sprawie kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną. (t.j. Dz. U. z 2013, poz.1200 ) 

1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do 

SIWZ: 

mailto:biuro@zuokrudno.pl
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 a) Taryfa C11-Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej do obiektów Zakładu 

 Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2018 

 roku do 31.12.2019 roku wynosi 230 MWh (+/- 10%) 

 b)  Taryfa B23-Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej do obiektów Zakładu 

 Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2018 

 roku do 31.12.2019 roku wynosi 2220 MWh (+/- 10%) 

 c)     Zamawiający informuje, że planowana ilość jest wartością szacunkową wyliczoną na    

 podstawie zużycia energii elektrycznej w ostatnim okresie.  

 d)  Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu niewykorzystania 

 pełnej ilości zamawianego wolumenu energii elektrycznej, a opłata będzie naliczona 

 zgodnie z faktycznym zużyciem energii. 

e)   Zamawiający informuje, że  proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz trzeci. 

 Zamawiający posiada podpisaną umowę na sprzedaż energii elektrycznej z firmą 

 NOVUM Spółka Akcyjna ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa . Termin umowy do 

31.12.2017r. 

 f)    Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez 

 Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tj. ENERGA 

 Operator S.A. 

 g)    Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 6 

 do SIWZ, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia 

 wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą 

 umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu 

 Zamawiającego wszelkich niezbędnych czynności objętych przepisami prawa w zakresie 

 realizacji obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia  usług 

 dystrybucji tak, by zapewniona była ciągłość dostaw energii. 

 h) Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze 

 umowy zakupu energii elektrycznej- załącznik nr 9 do SIWZ. 

 1.3  Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z 

 postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do 

 tej ustawy i Polskimi Normami.  

 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

 opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 

4. Wspólny Słownik Zamówień  

09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii  

09310000-5 – elektryczność 
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5.Zamawijący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektrycznej 

7.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 

pkt 6 i 7. 

IV.  Wymagany termin wykonania zamówienia:  

1. Do obiektów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ: od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2019 r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

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

1.1 Nie podlegają wykluczeniu ( art.24 ust 1 oraz 24 ust 5 pkt. 1,2,4,8 ustawy Pzp). 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów wykaże, 

że posiada; 

a) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  

b) zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

ENERGA Operator S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej 

za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego 

wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia wykonawca  złoży oświadczenie Załącznik nr 4 i nr 5 do SIWZ  

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia wykonawca  złoży oświadczenie Załącznik nr 4 i nr 5 do SIWZ  

2. Określenie warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, zgodnie z art.23 ust.6 ustawy Pzp: Zamówienie musi być realizowane 

przez tego Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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VI. Podstawy wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 1, 2, 4,8 ustawy Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może dodatkowo wykluczyć 

wykonawcę: 

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

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 2017, poz. 1508) 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 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016, poz. 2171); 

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 

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. 

Na podstawie art. 24 ust 8 ustawy Pzp , Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1,2,4,8 , może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

VII. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od wykonawców, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
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1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia , o których mowa w art.24 ust.1 

oraz 24 ust.5 pkt.1,2,4,8 ustawy Pzp należy złożyć: 

 1.1. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na 

 załączniku nr 4 do SIWZ. 

2.W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć 

 2.2.Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 

 wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 

zamawiający  wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i dokumentów : 

3.1 koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  

3.2 oświadczenie o zawartej i  obowiązującej umowie z lokalnym Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego ENERGA Operator S.A.-Załącznik nr 7 do SIWZ 

3.3 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

3.4 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3.5 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;. Dokumenty 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg 

Załącznika nr 4 oraz wg. Załącznika nr 5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

7.Dokumenty, o których mowa w SIWZ inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

16.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt.3 ppkt.3.4,3.5 i 3.6 składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że : 

 16.1  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

 zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

 należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

 lub wstrzymanie w zaległości wykonania decyzji właściwego organu 

 16.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

17.Dokument, o którym mowa w pkt. 16.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert 

18.Dokument, o którym mowa w pkt.16.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert  

19. 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. 16, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
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20. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja 

przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

21. Na podstawie art. 26 ust.2f ustawy Pzp, 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. 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie pisemnej. 

2. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z 

wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2017, poz.  1481)), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2015., poz. 1341). 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

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 - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający nie ujawnia źródła zapytania  zamieszcza na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego 

zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
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a) w zakresie prowadzonej procedury – Pani Magdalena Bawolska 
 e-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl. 

b) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia –Pan Tomasz Klimecki  

 

8.Adres, na który należy przesyłać korespondencję : 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Dział Zamówień 
Publicznych ul. Stępowskiego 10, 14-100 Ostróda, email.biuro@zuokrudno.pl. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5000 zł. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których 

 mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

 kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

 dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać 

 bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, 

 zobowiązanie  gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w 

 gwarancji: 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

 określonych w  ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

 leżących po stronie wykonawcy. 

6. Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z 

 przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 

mailto:m.bawolska@zuokrudno.pl
mailto:email.biuro@zuokrudno.pl
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 potwierdzających  okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o 

 którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na 

 poprawienie omyłki, o której mowa w art.  87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak 

 możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w 

 pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank 

 Millenium Nr konta 49 1160 2202 0000 0001 1609 1559.  Kopię polecenia przelewu 

 lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

8. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

 zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 

 wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 

 zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

9. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w 

 art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 

10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na 

 PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 

 Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w 

 Biuletynie Zamówień Publicznych.  

11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 

 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium 

 zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 

 ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w 

 dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

12. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 

 których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 

 formach, musi  wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w 

 postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej  

 do obiektów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z 

 o.o. oznaczenie sprawy: DZP1/zp/7/2017. 

13. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub 

 kilka  form, o których mowa w rozdziale  IX pkt.3 SIWZ. Zmiana formy wadium musi 

 być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

 zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

X. Termin związania z ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

 wraz z  upływem terminu składania ofert. 
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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 ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

 przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

 nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

 związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

 wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

 oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt X ppkt2., nie powoduje utraty 

 wadium. 

5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 

 wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania 

 ofertą. 

XI Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

 dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

2.  Oferta sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 

 2 do siwz 

3 Do oferty należy dołączyć: 

 a)formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 3 Do SIWZ 

 b)Dowód wniesienia/ wpłacenia wadium. 

 c) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu, stanowiący Załącznik  nr 4 

 do siwz 

 d) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

 stanowiący Załącznik nr 5 do siwz 

4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 •W przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie właściwego 

 rejestru  -pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy 

 •W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 

 upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie do 

 reprezentowania w postępowaniu ( zgodnie z art.23 ustawy Pzp)  



Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup energii elektrycznej  do obiektów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.  od 01.01.2018r do dnia 31.12.2019 r. „Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 

DZP1/zp/7/2017 

 

12 
 

5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca  nie posiada 

 wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

 wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

 wpływ na realizacje zamówienia-art.22 d ustawy Pzp. 

6. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę 

 w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez 

 skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności 

 błędnego zapisu, oraz  podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 

 przed  upływem terminu otwarcia ofert. 

11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

 zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub 

 inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na: 

 „Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Unieszkodliwiania  Odpadów 

 Komunalnych RUDNO Sp. z o.o” . Oznaczenie sprawy: DZP1/zp/7/2017 

  „ Nie  otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert”. 

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

 ofertę.  

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

 wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie 

 lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

 „Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Unieszkodliwiania  Odpadów 

 Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Oznaczenie sprawy: DZP1/zp/7/2017 

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

 treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 

 uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

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

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

 zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 
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 „Zakup energii elektrycznej  do obiektów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

 Komunalnych RUDNO Sp. z o.o” Oznaczenie sprawy: DZP1/zp/7/2017 

 Nie otwierać przed  upływem terminu otwarcia ofert tj 14.09.2017r godz. 10.15. 

 Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 

wykonawcy. 

17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

 przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

 terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

 zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje 

 stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie 

 udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także 

 informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

 warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

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

 zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

 podwykonawców. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert. Sekretariat, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

 Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. ul. Stępowskiego  10, 14-100 Ostróda 

b) termin składania ofert: do dnia 14.09.2017r, do godz. 10.00 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Sala konferencyjna , Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

 Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. ul. Stępowskiego  10, 14-100 Ostróda 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 14.09.2017r o godz.10.15  

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

 zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta 

 zostanie opatrzona numerem  według kolejności składania ofert oraz terminem jej 

 złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o 

 terminie jej złożenia. 

4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 

 podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty 

 otwierane będą w pierwszej kolejności.  
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6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną 

 otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

XIII. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza 

 na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

 w ofertach. 

4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

 przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca 

 ofertę,  która została złożona po terminie. 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1.  Wartość brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto 

określonych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz szacowanego 

zużycia energii (MWh) zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 

do SIWZ, powiększonego o należny podatek VAT.  

2. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi 

Załącznik nr 2 do SIWZ.  

3. Wartości zawarte w Formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w 

złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Ceny jednostkowe stanowią ceny wyliczone w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik 

nr 3 do SIWZ.  

5. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym, o którym mowa powyżej, muszą być 

wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 

polskich.  

7. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.  

8. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu cenowym będzie 

podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej 

podatkiem akcyzowym.  

9. Cena jednostkowa brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT lub/i ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym.  
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10. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z wykonaniem 

zamówienia.  

11. Cena nie podlega waloryzacji.  

  

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

 wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:  
 
1) Cena – 98 %  

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:  
 
cena najniższa  
------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 98 %  
cena oferty ocenianej  
 

2) Termin płatności – 2 %  
 
Sposób przyznania punktów w kryterium „okres płatności” (termin płatności w dniach od daty 
wystawienia faktury).  
 
Termin płatności do 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowego wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę -2 pkt 
 
Termin płatności do 14 dni kalendarzowych od daty prawidłowego wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę -1 pkt 
 
 
Komisja przetargowa oceni oferty sumując iloczyny uzyskane z poszczególnych kryteriów. 

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczonych według powyższego wzoru będzie 

dla Zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.  

XVI Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie. 

1.    Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

 stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 

 możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

 przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o 

 udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

 kosztu, w szczególności w zakresie: 

a)     oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

 wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

 wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
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 do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

 minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017, poz. 847 r.); 

b)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

c)   wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

 obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d)   wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

2.   W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 

ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 

mowa w ust. 1. 

3.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

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

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

lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

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

 w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 

 wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

 zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

 zamówienia publicznego. 

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

 Wykonawca  wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

 publicznego. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

 przelewem na rachunek bankowy zamawiającego  Bank Millenium Nr konta 49  1160 

 2202 0000 0001 1609 1559. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie 

 skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ 

 środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez  zamawiającego musi nastąpić 

 przed  podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 

 następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

 kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

 U. 2016, poz. 359 .). 

 W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 

 2 - 5  Pzp wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

 zabezpieczenia w tych formach. 

4. Z zastrzeżeniem pkt XVIII pkt 5 SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w 

 art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na 

 pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do 

 zapłaty na rzecz zamawiającego wykonania umowy w sprawie zamówienia  publicznego 

 przez wykonawcę (zobowiązanego). 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

 uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

 kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
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9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

 jedną  lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy 

 zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

 zmniejszenia jego wysokości. 

10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, 

 musi  wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie 

 zamówienia  publicznego na „Zakup energii elektrycznej do obiektów 

 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z  o.o.” 

 Oznaczenie sprawy: DZP1/zp/7/2017”. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności 

 za częściowo wykonane dostawy. 

12. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie 

 przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego 

 przez  Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego 

 w dniu  zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu zamieszczenia ogłoszenia w 

 Biuletynie Zamówień Publicznych.  

13. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 

 2 - 5 Pzp i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, 

 kwota  zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku 

 do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich 

 walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

14. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

 oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

 pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

 przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

 bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

XIX. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

 postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 
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e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

 której  zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

 zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

 uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

 postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

 przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

 spełniającego  wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

 wniesienia  odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

 upływem tego  terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

 odwołania przed  upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

 nastąpiło przed upływem  terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

 komunikacji elektronicznej. 

5. 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 zdanie drugie ustawy Pzp 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 podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

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

 związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

 orzeczenia. 

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

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

 uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

 przystąpienia  doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

 albo elektronicznej  opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 weryfikowanym za pomocą ważnego  kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła 

 się zamawiającemu oraz wykonawcy  wnoszącemu odwołanie.  

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

 postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

 rozstrzygnięte  na korzyść jednej ze stron. 

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

 wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

10. 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. 
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11. W sprawach nie uregulowanych w pkt XX SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi 

 mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. 

XXI. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

2)  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty, 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ- Formularz cenowy, 

4)  Załącznik nr 4 do SIWZ wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

 zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

 zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

5)  Załącznik nr 5 do SIWZ wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

 zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

 zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w 

 postępowaniu, 

6) Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR  PEŁNOMOCNICTWA 

7) Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie o zawartej i  obowiązującej umowie z lokalnym 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator S.A. 

8)  Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

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

9) Załącznik nr 9 do SIWZ-UMOWY. 

 

 

 

 

 

 


