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Rozdział I
1.

INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający: Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie
Adres:

ul. Pułaskiego 6,
42-300 Myszków

NIP:
REGON:
Faks:
Adres e-mail:
Adres internetowy (URL):

5771975185
152180808
34 315 91 60
starostwo@powiatmyszkowski.pl
http://powiatmyszkowski.bip.net.pl/

Godziny pracy Zamawiającego:
7:30-15:30 poniedziałek, środa, czwartek
7:30-17:00 wtorek
7:30-14:00 piątek
2.

Numer referencyjny
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: IR.272.16.2019.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3.

Tryb zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
zwaną w dalszej części „ustawą”.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej
ustawy. W postępowaniu Zamawiający korzysta z tzw. procedury odwróconej, o której mowa
w art. 24aa ustawy. Zamawiający 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.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Rozdział II

1.

INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH
I UMOWIE RAMOWEJ

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie składa się
z dwóch części. Oferty w postępowaniu można składać do wszystkich części.
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2.

OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.

UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział III

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67
UST.1 PKT 7 USTAWY W ZAKRESIE CZĘŚCI I CZĘŚCI II

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

Rozdział IV
PODWYKONAWCY (W ZAKRESIE CZĘŚCI I CZĘŚCI II)
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców (Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ). W przypadku, gdy
Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy
wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi
ten punkt niewypełniony (puste pole), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane
siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie dostawy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22 ust.1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą
a innym podmiotem (Podwykonawcą).
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5.

Zgodnie z art. 22a ustawy – Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

Rozdział V

1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
W ZAKRESIE CZĘŚCI I CZĘŚCI II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż
energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów stanowiących
własność Powiatu Myszkowskiego’’ w zakresie wymienionych dwóch części:
Część I
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Administracyjnego Starostwa
Powiatowego przy ul. Pułaskiego 6.”
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej oraz utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw
energii
elektrycznej
do
budynku
administracyjnego
Starostwa
Powiatowego
w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6, w okresie od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, że
jeśli zostanie zawarta w roku 2019 zacznie obowiązywać od dnia 01.01.2020 r. Termin
zakończenia umowy: 30.06.2022 r.
2. Zamawiający będzie nabywał energię elektryczną na potrzeby własne, jako odbiorca końcowy.
3. Charakterystyka obiektu: budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul
Pułaskiego 6 ma powierzchnię użytkową ok. 5 500 m2, zatrudnionych w nim jest ok. 150 osób.
Budynek funkcjonuje w godzinach od 600 do 2000 w dniach od poniedziałku do piątku.
W tych godzinach występować będzie największe zapotrzebowania energii elektrycznej. Aktualne
zużycie energii elektrycznej wynosi około 14 000 kWh/m-c.
4. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wyniesie
około 420 000 kWh.
5. Zamawiający jest zaliczany do IV grupy przyłączeniowej.
6. Moc przyłączeniowa wynosi 200 kW.
7. Miejscem dostarczania energii elektrycznej jest rozdzielnia elektryczna usytuowana przy budynku.
8. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jest jednocześnie granicą eksploatacji urządzeń oraz
miejscem rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja Sp. z o.o.
i instalacji Zamawiającego.
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9. Obecnie energia elektryczna dostarczana ze stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja Sp. z
o.o. – o napięciu znamionowym 0,4 kV o mocy przyłączeniowej 200 kW.
10. Moc umowna wynosi 75 kW, przy założeniu, że moc umowna jest mocą czynną pobieraną lub
wprowadzaną do sieci, jako wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie
15 minut, współczynnik mocy tg φ ≤ 0,4.
11. Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii odbywa się po stronie 0,4 kV.
12. Aktualny układ pomiarowy składa się z licznika rozliczeniowego.
13. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak
i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie w taryfie C 21.
14. Jednostrefowe rozliczenie zobowiązań (stałe ceny jednostkowe przez całą dobę) wynikających
z tytułu zarówno sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie według jednego
układu pomiarowego.
15. Wykonawca po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu sprzedaży i dystrybucji energii
elektrycznej będzie dokonywał rozliczenia zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży
energii elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu
pomiarowego, z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym, nie
wyższych niż wynikające z aktualnej Taryfy dla energii elektrycznej Wykonawcy zatwierdzonej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wspomniane opłaty z tytułu dostawy i dystrybucji
energii elektrycznej będą wyłącznymi opłatami, jakie ponosić będzie Zamawiający.
16. Wykonawca ma prawo do zmiany cen jednostkowych za dystrybucję energii elektrycznej. Zmiana
cen za dystrybucję energii elektrycznej będzie następowała po zmianie Taryf opłat zatwierdzonych
przez Prezesa URE. Zmiana cen za dystrybucję energii elektrycznej nie wymaga wypowiedzenia
warunków umowy, ale wymaga wcześniejszego zawiadomienia.
17. Wykonawca zapewni, że wykona przedmiot umowy w sposób zgodny z obowiązującym prawem,
a w szczególności z następującymi aktami prawnymi: ustawą Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 755 z późn. zm.), Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu
elektroenergetycznego
(Dz.
U.
z
2007
r.
Nr
93
poz.
623
z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019
r.poz. 503).
Część II
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej - oświetlenie ul. Inwestycyjnej w Myszkowie na terenie
zrewitalizowanym stanowiącym własność Powiatu Myszkowskiego
Przedmiotem zamówienia jest:
1. sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej oraz utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw
energii elektrycznej do oświetlenia ulicy Inwestycyjnej w Myszkowie (tereny zrewiatalizowane)
w okresie od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, że jeśli zostanie zawarta w roku 2019
zacznie obowiązywać od dnia 01.01.2020 r. Termin zakończenia umowy: 30.06.2022 r.
2. Zamawiający będzie nabywał energię elektryczną na potrzeby własne, jako odbiorca końcowy.
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3. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wyniesie
około 60 000 kWh.
4. Zamawiający jest zaliczany do IV grupy przyłączeniowej.
5. Moc przyłączeniowa wynosi 15 kW.
6. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak
i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie w taryfie O12.
7. Dwustrefowe rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży i dystrybucji
energii elektrycznej odbywać się będzie według jednego układu pomiarowego.
8. Wykonawca po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu sprzedaży i dystrybucji energii
elektrycznej będzie dokonywał rozliczenia zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży
energii elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu
pomiarowego, z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym, nie
wyższych niż wynikające z aktualnej Taryfy dla energii elektrycznej Wykonawcy zatwierdzonej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wspomniane opłaty z tytułu dostawy i dystrybucji
energii elektrycznej będą wyłącznymi opłatami, jakie ponosić będzie Zamawiający.
9. Wykonawca ma prawo do zmiany cen jednostkowych za dystrybucję energii elektrycznej. Zmiana
cen za dystrybucję energii elektrycznej będzie następowała po zmianie Taryf opłat zatwierdzonych
przez Prezesa URE. Zmiana cen za dystrybucję energii elektrycznej nie wymaga wypowiedzenia
warunków umowy, ale wymaga wcześniejszego zawiadomienia.
10. Wykonawca zapewni, że wykona przedmiot umowy w sposób zgodny z obowiązującym prawem,
a w szczególności z następującymi aktami prawnymi: ustawą Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 755 z późn. zm.), Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu
elektroenergetycznego
(Dz.
U.
z
2007
r.
Nr
93
poz.
623
z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019
r.poz. 503).
Podane szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma
charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. W żadnym wypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało
jakiekolwiek
roszczenie
w
stosunku
do
Zamawiającego
z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane
ilości energii.
Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną i usługę dystrybucji odbywać się będą odrębnie dla
każdego układu pomiarowego na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych
Wykonawcy przez OSD, w okresach rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD.
Ponadto zamawiający wymaga aby dostarczana energia spełniała parametry jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 ze zm.)
w szczególności określone w rozdziale 10 pn. Parametry jakościowe energii elektrycznej
i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji. Jednocześnie
przedmiot zamówienia nie generuje kosztów cyklu życia produktu.
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1.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE CZĘŚCI I CZĘŚCI II:
Umowa będzie realizowana od dnia zawarcia z tym zastrzeżeniem, że jeśli zostanie zawarta
w roku 2019 zacznie obowiązywać od dnia 01.01.2020 r. Termin zakończenia umowy:
30.06.2022 r.

2.

NAZWA/Y I KOD/Y WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) W ZAKRESIE
CZĘŚCI I CZĘŚCI II:
Główny przedmiot:
Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Dodatkowy przedmiot:
Przesył energii elektrycznej

Rozdział VI

CPV 09300000-2
CPV 65310000-9

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W ZAKRESIE CZĘŚCI I
I CZĘŚCI II

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla Części I
i Części II.
Rozdział VII

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W ZAKRESIE CZĘŚCI I CZĘŚCI II
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o którym mowa w art. 22 ust.2 ustawy.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1b ustawy dotyczące:
3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą, że posiadają:
3.1.1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży)
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz
3.1.2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku, gdy
Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji.
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3.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucji, Zamawiający wymaga
posiadania aktualnej, obowiązującej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia,
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z wyznaczonym przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na
terenie, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, w ramach której to
umowy przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji
na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy), do wskazanych przez Zamawiającego miejsc dostarczania
energii (tj. do obiektów Zamawiającego).
3.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym spełnianie warunków udziału w
postępowaniu musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. Zgodnie z przepisami ustawy nie jest możliwe poleganie na kompetencji lub uprawnieniach do
prowadzenia określonej działalności zawodowej innego podmiotu, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z Wykonawcą stosunków prawnych.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki
do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki
wykluczenia obligatoryjne).
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w
następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia
fakultatywne, przewidziane w art.24 ust.5 pkt 1) ustawy:
7.1. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust.5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współprace 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.
10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czyny Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
ust.9.
9.

Rozdział VIII

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA W ZAKRESIE CZĘŚCI I CZĘŚCI II

Wykaz oświadczeń, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
przez zamawiającego w niniejszej SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (wymagane
oświadczenia należy złożyć wraz z ofertą);
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – (w oryginale) składane na
podstawie art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy, aktualne na dzień składania ofert, zgodne ze wzorem
załącznika nr 5 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania z powodu wystąpienia przesłanek, o których mowa w art.24 ust.1
pkt 12-22 ustawy, ust. 5 pkt 1).
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (w oryginale) składane na
podstawie art.25a ust.1 pkt 1 ustawy, aktualne na dzień składania ofert, zgodne ze wzorem
załącznika nr 4 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia
wymienione w pkt1.1 i pkt 1.2. niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa
w ust.1 pkt 1.2 niniejszego Rozdziału SIWZ dotyczące tych podmiotów (jeżeli dotyczy).
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2.

Dokumenty dotyczące przynależności do Grupy Kapitałowej, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 23) ustawy;
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23) ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których
mowa w art. 86 ust.5 ustawy, każdy z Wykonawców jest zobowiązany zgodnie
z art.24 ust.11 ustawy do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik Nr 6 do SIWZ (w oryginale).W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty,
o których mowa należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu
jedynie na wezwanie Zamawiającego – potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
wykonawcy z postępowania (oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust.1.1. Rozdziału VIII
SIWZ)
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy
3.1. odpis 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 ustawy.
3.

UWAGA (dotyczy dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):
3.1.1. 1.W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w
ust. 3 pkt 3.1. powyżej, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających
ofertę.
3.1.2. W odniesieniu do podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się przy
wykazywaniu spełniania warunków w postępowaniu, Wykonawca przedkłada spośród
dokumentów wymienionych w §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) – dokumenty tych
podmiotów w zakresie jakim składa je Wykonawca, tj.: dokumenty wymienione w ust. 3 pkt
3.1. niniejszego Rozdziału SIWZ.
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego – potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonych
przez zamawiającego w Rozdziale VII pkt 3 ust.3.1. (oprócz oświadczenia, o którym mowa
w ust.1.2. Rozdziału VIII SIWZ)
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt1 ustawy
4.1. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży)
energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz
4.2. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku, gdy
Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego – potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ
(w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt2 ustawy)
nie dotyczy niniejszego postępowania.
4.

Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w Rozdziale VIII ust.3 pkt 3.1. SIWZ składa
dokument składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6.2. 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
wyżej w pkt 7.1), zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.

12

7. Forma dokumentów i oświadczeń
7.1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).
7.2. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 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;
7.3. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
7.4. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
8.
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z Formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ:
Oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeśli
oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do
podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.
Jeżeli okaże się 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
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznana, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust.2 dotyczące Wykonawcy składane są w
oryginale.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust.8 pkt 8.3.
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Formularz ofert, oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz
dotyczące podwykonawców składane są w oryginale (jeżeli dotyczy.
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Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
dotyczą każdego z nich.
10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. (Opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym
podpisem.)
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumenty jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą
postępować według następujących zasad:
13.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia
wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać
do jakich czynności upoważniona jest osoba.
13.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współprace tych Wykonawców.
9.

Rozdział IX

1.

2.
3.

4.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI I
CZĘŚCI II

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz Formularza cenowego do kalkulacji kosztów
dostawy i dystrybucji energii elektrycznej – odpowiednio załącznik Nr 2 w zakresie Części I,
Załącznik Nr 3 w zakresie Części II.
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o
udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę lub inne osoby do tego
umocowane.
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5. Wykonawca składa ( w terminie składania ofert):
5.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr
1 do SIWZ w zakresie wybranych części.;
5.2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy do kalkulacji kosztów dostawy i dystrybucji energii
elektrycznej w zakresie Części I – Załącznik Nr 2 do SIWZ i/lub Formularz cenowy do kalkulacji
kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej w zakresie Części II – Załącznik Nr 3 do
SIWZ
5.3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ;
5.4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ;
5.5. Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa, udzielonego
osobom podpisującym ofertę, o ile ich prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika wprost
z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu. (opcjonalnie jeśli dotyczy);
5.6. Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa, do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo
(opcjonalnie jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
5.7. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy - (opcjonalnie jeśli
dotyczy);
5.8. Dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem można wpisać
w formularzu oferty w pkt 8. (opcjonalnie jeśli dotyczy)
6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej w sposób
trwały kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, 42 – 300 Myszków, ul.
Pułaskiego 6, w Biurze Podawczym na Sali Obsługi Interesantów (parter) stanowisko nr 10 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10:00 .
7. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na
adres:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków
„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego , pn.:
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego –
2 części”.

Nr postępowania IR.272.16.2019
Nie otwierać przed dniem 09.12.2019 r. godz. 10:00”.
Opatrzona/e nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
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7.1. Nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, jednak
w takim przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe
skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty.
7.2. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej albo złożona w innym miejscu, czy to
przez Wykonawcę, osobę upoważnioną czy pracownika poczty kurierskiej – zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie bądź przedwczesne, przypadkowe
otwarcie.
8. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz połączone
w sposób trwały.
10. Tajemnica przedsiębiorstwa: Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), Wykonawca powinien to wyraźnie
zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest
wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 8
ust. 3 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy.
11. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w zakresie danej części zamówienia lub
przedłożenie oferty wariantowej skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia koperty.
14. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym
przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek
zainteresowanego.
15. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
15.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
15.2. Wykonawcy składający wspólna ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.
15.3. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
15.4. Wykonawcy występujący wspólnie w formie „konsorcjum” składają jedną ofertę.
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Rozdział X

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W ZAKRESIE CZĘŚCI I CZĘŚCI II

Cena ofertowa powinna wynikać z wymagań zawartych w SIWZ.
Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Cena przedstawiona w ofercie stanowi łączną cenę za 30 miesięcy wraz z podatkiem VAT za
wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy na podstawie
przewidywanego zużycia energii przez Zamawiającego. Cena ta nie stanowi wynagrodzenia
Wykonawcy, lecz służy do porównania złożonych ofert.
4. Sposób rozliczenia:
Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie w okresach jednomiesięcznych, na
podstawie wystawionych faktur, odrębnie dla każdego układu pomiarowego, na których
wyszczególnione będą opłaty z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, na podstawie
wskazań układu pomiarowego z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w formularzu
ofertowym, a w przypadku zmiany cen energii z zastosowaniem cen wynikających z
zawiadomienia.
Cena ofertowa wykazana w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ
w zakresie poszczególnych części zamówienia powinna być obliczona z wykorzystaniem
Załącznika Nr 2 do SIWZ w zakresie Części I i/ lub z wykorzystaniem Załącznika Nr 3 do
SIWZ w zakresie Części II (odpowiednio Formularz cenowy do kalkulacji kosztów dostawa
i dystrybucja energii elektrycznej).
5. Opłatę za energię elektryczną należy obliczyć w następujący sposób:
5.1. Wartość za sprzedaż energii elektrycznej w Formularzu cenowym należy obliczyć
w następujący sposób:
5.1.1. I dla części I:
- w rubrykę kolumny C oznaczoną jako „Cena jednostkowa netto” za energię elektryczną
czynną za 1 kWh należy wpisać stawkę jednostkową w zł netto za 1 kWh dostarczonej
energii czynnej całodobowej,
- cenę jednostkową z kolumny C należy przemnożyć przez przewidywane szacunkowe
zużycie energii elektrycznej podane przez Zamawiającego w kolumnie B oznaczonej jako
ilość i wpisać do kolumny D oznaczonej, jako „Wartość netto”,
- do wartości z kolumny D należy doliczyć podatek VAT i otrzymaną wartość wpisać do
kolumny E, jako „Wartość brutto”
- w rubrykę kolumny C oznaczoną jako „Opłata handlowa” należy wpisać cenę jednostkową
netto za miesięczną opłatę handlową w zł,
- wartość netto za opłatę handlową należy obliczyć poprzez przemnożenie „Ceny
jednostkowej netto” za miesięczną opłatę handlową z kolumny C, przez kolumnę B, która
zawiera ilość układów pomiarowych (1) i miesięcy (30) i odpowiednią wartość wpisać do
rubryki w kolumnie D oznaczonej jako „Wartość netto”,
- do wartości netto D należy doliczyć podatek VAT i wpisać do kolumny E, oznaczonej jako
„Wartość brutto”
- sumę poszczególnych opłat z kolumny D należy wpisać do kolumny D oznaczonej jako
„Razem energia elektryczna netto”.
- następnie do wartości z kolumny D należy doliczyć podatek VAT i otrzymaną wartość
wpisać do kolumny E jako „Razem energia elektryczna brutto”.
1.
2.
3.
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5.1.2. II dla części II:
- w rubrykę kolumny C oznaczoną jako „Cena jednostkowa netto” za energię elektryczną
czynną za 1 kWh należy wpisać stawkę jednostkową w zł netto za 1 kWh dostarczonej
energii czynnej odrębnie dla strefy dziennej i nocnej,
- cenę jednostkową z kolumny C należy przemnożyć przez przewidywane szacunkowe
zużycie energii elektrycznej podane przez Zamawiającego w kolumnie B oznaczonej jako
ilość i wpisać do kolumny D oznaczonej, jako „Wartość netto”,
- do wartości z kolumny D należy doliczyć podatek VAT i otrzymaną wartość wpisać do
kolumny E, jako „Wartość brutto”
- w rubrykę kolumny C oznaczoną jako „Opłata handlowa” należy wpisać cenę jednostkową
netto za miesięczną opłatę handlową w zł,
- wartość netto za opłatę handlową należy obliczyć poprzez przemnożenie „Ceny
jednostkowej netto” za miesięczną opłatę handlową z kolumny C, przez kolumnę B, która
zawiera ilość układów pomiarowych (1) i miesięcy (30) i odpowiednią wartość wpisać do
rubryki w kolumnie D oznaczonej jako „Wartość netto”,
- do wartości netto D należy doliczyć podatek VAT i wpisać do kolumny E, oznaczonej jako
„Wartość brutto”
- sumę poszczególnych opłat z kolumny D należy wpisać do kolumny D oznaczonej jako
„Razem energia elektryczna netto”.
- następnie do wartości z kolumny D należy doliczyć podatek VAT i otrzymaną wartość
wpisać do kolumny E jako „Razem energia elektryczna brutto”.
5.2. Wartość za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w Formularzach cenowych
należy obliczyć zgodnie z warunkami określonymi w taryfie OSD
5.3. Całkowity koszt sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej w Formularzach cenowych należy
obliczyć w następujący sposób:
- sumę poszczególnych opłat netto z kolumny D części I należy wpisać w rubrykę „Ogółem”
w części I (za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej)
- sumę poszczególnych opłat brutto z kolumny E części I należy wpisać w rubrykę „Ogółem”
w części I (za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej)
- sumę poszczególnych opłat netto z kolumny D części II należy wpisać w rubrykę „Ogółem”
w
części
II
(za
dostawę
i
dystrybucję
energii
elektrycznej)
sumę poszczególnych opłat brutto z kolumny E części II należy wpisać w rubrykę
„Ogółem” w części II (za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej)
Tak wyznaczona cena będzie podlegała ocenie na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
6.

Podane w Formularzu ofertowym przewidywane zużycie energii elektrycznej podane
w Kolumnie B części I i części II ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie
stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez
Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilości energii.
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Wykonawca ma prawo do zmiany stawek cen jednostkowych za dystrybucję energii
elektrycznej wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W tym przypadku Wykonawca dostarczy na piśmie ofertę zawierająca ceny jednostkowe za
dystrybucję energii elektrycznej nie wyższe niż stawki wynikające z taryfy dla dystrybucji
energii elektrycznej Wykonawcy. Oferta zostanie dołączona w formie załącznika do
obowiązującej umowy.
8. Obliczenie ceny winno być dokonane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
9. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
10. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i
pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących
przepisów.
11. Cenę za wykonanie zamówienia (należy podać w wielkości wyrażonej w PLN cyfrowo
i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrąglania:
11.1. W sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość
ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16)
11.2. W sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość
ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).
12. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
7.

Rozdział XI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W
ZAKRESIE CZĘŚCI I CZĘŚCI II

1.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej w sposób trwały kopercie
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, 42 – 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6,
w Biurze Podawczym na Sali Obsługi Interesantów (parter) stanowisko nr 10
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10:00.

2.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Myszkowie, 42 – 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6 pokój nr 310
(III piętro).

3. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
3.1. Otwarcie ofert jest jawne.
3.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

19

3.3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust.4 ustawy.
3.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści informację z otwarcia ofert zgodnie z
art. 86 ust.5 ustawy.
3.5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien
złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.
3.6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”.
3.7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy.
4. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY:
4.1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
Zmiana lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w
zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty przetargowej –
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność
Powiatu Myszkowskiego – 2 części Nr IR.272.16.2019”.
4.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o
wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty, z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA + tytuł
postępowania wskazany w ust.4.1”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do
złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo
opatrzyć napisem „zmiana nr …+ tytuł postępowania wskazany w ust.1”. Po stwierdzeniu
poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem
„ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a
jej zawartość uznana za integralną część oferty.
4.3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę.
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego
powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, z dodatkowym oznaczeniem
„WYCOFANIE+ tytuł postępowania wskazany w ust.4.1”. W trakcie publicznej sesji otwarcia
ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”.
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Rozdział XII
1.
2.

3.

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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 o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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.

Rozdział XIII

1.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ W ZAKRESIE CZĘŚCI I CZĘŚCI II

BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT W ZAKRESIE
CZĘŚCI I CZĘŚCI II

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert
przyjmując zasadę, że 1%=1pkt. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu
o następujące kryteria i ich znaczenie:
2.1. Kryterium: „Cena” – waga 100 %
Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot
zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane w
par.38-43 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r.
nr 93 poz. 623 z późn. zm.)
2.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane na podstawie ceny brutto wskazanej przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej kryterium.
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego
kryterium, wynosi 100,00 pkt.
Waga – 100%
Najniższa cena pośród ofert nie odrzuconych ( brutto)
Wartość punktowaP1 = -------------------------------------------

x 100 x waga

Cena (brutto) badanej oferty
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
21

wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania
określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom,
spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
3.
4.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów.
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
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – zaznaczyć
właściwą opcję w załączniku Nr 1 – Formularzu ofertowym.

Rozdział XIV

1.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W
SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E,PRZEWIDUJE INNY
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W
ZAKRESIE CZĘŚCI I CZĘŚCI II

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188),
2) osobiście,
3) za pośrednictwem posłańca,
4) przy pomocy faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r.
poz.123 z późn. zm.).

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca:
3.1. Zamawiającemu – winny zostać dostarczone na adres: Starostwo Powiatowe w Myszkowie,
ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, Sala Obsługi Interesantów (parter) stanowisko nr 10,
2.
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3.2. Wykonawcy – winny zostać dostarczone na wskazany w jego ofercie adres, a jeżeli
Wykonawca nie poda tego adresu w ofercie, to dostarczenie korespondencji odbywa się na
adres siedziby Wykonawcy/adres głównego miejsca wykonywania działalności.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawowy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, winny zostać przesłane:
4.1. Zamawiającemu – na adres poczty elektronicznej starostwo@powiatmyszkowski.pl
4.2. Wykonawcy – na wskazany w jego ofercie adres poczty elektronicznej, a jeżeli Wykonawca
nie posiada w ofercie adresu poczty elektronicznej, to przekazanie korespondencji odbywa się
na adres poczty elektronicznej właściwy dla Wykonawcy, o ile Zamawiający jest w stanie
ustalić adres poczty elektronicznej Wykonawcy i uzyskać jego potwierdzenie przez
Wykonawcę.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy użyciu faksu
winny zostać przesłane:
5.1. Zamawiającemu – na numer faksu: 34 31-59-160
5.2. Wykonawcy – na wskazany w jego ofercie numer faksu Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca nie
posiada w ofercie numeru faksu, to przekazanie korespondencji odbywa się na numer faksu
właściwego dla siedziby Wykonawcy, o ile Zamawiający jest w stanie ustalić numer faksu
właściwego dla siedziby Wykonawcy i uzyskać jego potwierdzenie przez Wykonawcę.
6. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie
dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może przekazywać Zamawiającemu przy użyciu faksu lub komunikacji
elektronicznej:
7.1. Oświadczenia składanego na podstawie art.24 ust.11 ustawy o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, a w
przypadku przedstawienia dowodów, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – również te dowody;
7.2. Dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie zamawiającego do ich złożenia na
podstawie art.26 ust.2 lub 26 ust. 2f lub 26 ust.3 lub 26 ust. 3a ustawy, których forma została
ściśle określona w przepisach ustawy oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz.1126), a w sprawach
nieuregulowanych tymi przepisami w Kodeksie cywilnym.;
7.3. Wyjaśnień udzielanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego do ich złożenia na
podstawie art. 26 ust.4 ustawy lub 90 ust.1 lub 90 ust.1a, których przekazywana treść wymaga
dochowania zasady pisemności postępowania.
7.4. Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy;
7.5. Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w art.85 ust.2 ustawy.
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania za pośrednictwem faksu lub drogą
elektroniczną (numer faks i adres email podane w ofercie wykonawcy) m.in. następujących
dokumentów: odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SIWZ, wezwań do uzupełnienia
dokumentów w trybie art.26 ust.2-3a ustawy, wezwań do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26
ust.4 oraz 87 ust.1 ustawy, wezwań do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w trybie art.
90 ust.1, informacji o poprawieniu omyłek, o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy, informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty (wynik postępowania), o których mowa w art. 92 ust.1
ustawy, wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą.
9. Za termin dostarczenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych
przy użyciu faksu lub środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust.6
niniejszego rozdziału SIWZ, uznaje się termin przejścia ich do systemu informatycznego
prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, tj.:
9.1. w przypadku nadanego faksu – udokumentowaną datę zakończenia transmisji faksowej, z
wyłączeniem ponoszenia negatywnych skutków braku prawidłowego funkcjonowania urządzeń
transmisyjnych u odbiorcy,
9.2. w przypadku wysłanego maila – przyjęcie maila przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na
nim przekazywanych danych, udokumentowanego raportem z zakończonego sukcesem
dostarczenia maila na skrzynkę pocztową odbiorcy.
10. 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.
11. Zamawiający żąda w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.
Z potwierdzeniem tym na równi traktuje się potwierdzenie automatyczne. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę należy domniemywać, że pismo
wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym
pismem. Treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji,
musi być niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.
12. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców .
13. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
13.1. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Część I – Marta Bednarska-Gil, Część II – Ewa
Klimek
13.2. W zakresie procedury postępowania - Mariola Majchrzak
14. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
zp@powiatmyszkowski.pl,
15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – adres: starostwo@powiatmyszkowski.pl .
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust.15.
8.
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17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
18. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej http://powiatmyszkowski.bip.net.pl/
Rozdział XV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGOWYKONANIA UMOWY W ZAKRESIE CZĘŚCI
I CZĘŚCI II

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie
Części I i Części II.
Rozdział XVI

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH W
ZAKRESIE CZĘŚCI I CZĘŚCI II

1.

Istotne postanowienia umowy, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego w zakresie Części I i Części II określa załącznik Nr 7 do SIWZ.

2.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy. Warunki takiej istotnej zmiany zawarte
zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik Nr 7 do SIWZ.

Rozdział XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ W ZAKRESIE
CZĘŚCI I CZĘŚCI II
Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w
Dziale VI ustawy.
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Rozdział XVIII POUCZENIE FORMALMOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE CZĘŚCI I CZĘŚCI II
1.
2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

4.

5.
6.

Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania
umowy.
Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem
art. 94 ustawy.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę Wykonawców
występujących wspólnie winna zawierać:
Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być
zrealizowanie przedmiotu zamówienia);
Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, powiększony o okres rękojmi i gwarancji jakości;
Oświadczenie, że wszyscy partnerzy przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za
należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w sprawie niniejszego zamówienia oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości
i rękojmi;
szczegółowy sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia i podział zadań.
Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu
zamówienia,
Oświadczenie, ze Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich
partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, określone w art.. 93 ust.1 ustawy. Przez uchylanie się
od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w czasie i miejscu
wskazanym przez zamawiającego w celu zawarcia umów.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty.

Rozdział XIX

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 W ZAKRESIE CZĘŚCI I
CZĘŚCI II
Dotyczy danych osobowych osób fizycznych
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dot. przetwarzania danych związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
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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”,
informuje, że:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Powiat Myszkowski z siedzibą w
Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, NIP 577 197 51 85, REGON 152180808,
w jego imieniu Starosta Myszkowski;
Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych w / Powiecie Myszkowskim / z którym
można się skontaktować pod adresem: iod@powiatmyszkowski.pl, tel. 34/315 91 00;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego:
Część I Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku administracyjnego Starostwa
Powiatowego przy ul. Pułaskiego 6
Część II Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – oświetlenie ul. Inwestycyjnej w Myszkowie
na terenie zrewitalizowanym stanowiącym własność Powiatu Myszkowskiego”, Nr
postępowania:– IR.272.16.2019 / prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawą”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku
dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku
postępowania w trybie zamówień publicznych.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający działając na podstawie art.
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-

-

9.

8a ust.2 ustawy oraz art. 97 ust. 1a ustawy może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO nie służy prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

Rozdział XX
ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ
2. Formularz cenowy do kalkulacji kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej w zakresie
części I – Załącznik Nr 2 do SIWZ
3. Formularz cenowy do kalkulacji kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej w zakresie
części II – Załącznik Nr 3 do SIWZ
4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego Załącznik Nr 4 do SIWZ(składane z ofertą)
5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik Nr 5 do SIWZ (składane z ofertą)
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik Nr 6 do SIWZ(składane przez Wykonawcę po upublicznieniu informacji z otwarcia
ofert)
7. Istotne postanowienia umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ
Opracowali:
1.
2.
3.
4.

Marta Bednarska - Gil
Ewa Klimek
Marta Kulak
Mariola Majchrzak

-

* 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 oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
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-

-

** 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.
rozporządzenie 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).
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