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I  ZAMAWIAJĄCY 

 

Gmina Koniecpol reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol , z siedzibą:  

42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6a, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia 

oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej dla 58 obiektów oświetlenia 

ulicznego i 16 budynków użyteczności publicznej Gminy Koniecpol oraz jej jednostek 

organizacyjnych ”.  

 

Adres:     ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol 

Telefon:    (34) 355-18-81 

Fax:     (34) 355-17-56 

Adres e-mail:    umig@koniecpol.pl 

NIP:     949 21 89 567  

REGON:    151397990 

Adres strony internetowej:  www.koniecpol.bip.info.pl 

 

 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, a mniejszej  

niż określona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r.  

w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U.  

Nr 224, poz. 1795). Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego jest: art. 10 ust. 1 

oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej w dalszej części Pzp. 

 

 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla 74 punktów poboru  

w tym: 58 obiektów oświetlenia ulicznego i 16 budynków użyteczności publicznej Gminy 

Koniecpol oraz jej jednostek organizacyjnych.  

 

1. Lokalizacja:  

Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów położonych w granicach 

administracyjnych Gminy Koniecpol w województwie śląskim. Zamówienie obejmuje 

sprzedaż energii elektrycznej do następujących obiektów, dla których stroną umowy  

jest Gmina Koniecpol oraz dla których OSD jest TAURON Dystrybucja S.A.: 
 

a) 6 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C11  

– dot. zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użyteczności 

publicznej (remizy strażackie, obiekty sportowe, szkoły, park itd.); 
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b) 6 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C12a 

– dot. zasilania Urzędu Gminy oraz szkół i przedszkoli; 
 

c) 58 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej 

C12b – dot. zasilania oświetlenia ulicznego; 
 

d) 1 punkt poboru energii elektrycznej rozliczany w grupie taryfowej C21 

– zasilanie ośrodka zdrowia; 
 

e) 3 punkty poboru energii elektrycznej w grupie taryfowej G11 – zasilanie 

klatki schodowej i mieszkań służbowych; 

 
 

Dane dot. lokalizacji, nr ewidencyjnych, poboru z uwzględnieniem wskazanych płatników 

faktur VAT dla ww. punktów poboru znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej 

Specyfikacji. 
 

2. Wielkość i zakres zamówienia 

Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej jest wyliczona na podstawie danych  

o zużyciu energii elektrycznej w 2015 r. 

Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/-10%) w okresie 1 roku wynosi 673,726  

MWh, w tym energia rozliczana: 

a) w grupie taryfowej C11 (całodobowo) 50,200  MWh, 

b) w grupie taryfowej C12a 147,207 MWh, w tym w szczycie – 57,832 MWh  

i poza szczytem – 89,375  MWh, 

c) w grupie taryfowej C12b 435,272 MWh, w tym w szczycie – 128,501 MWh  

i poza szczytem – 306,771  MWh, 

d) w grupie taryfowej C21 (całodobowo) 37,521  MWh, 

e) w grupie taryfowej G11 (całodobowo) 3,526  MWh. 

 

Moc umowna  dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 603  kW.  

Wykaz punktów poboru wraz ze szczegółową specyfikacją zużycia energii elektrycznej  

w ujęciu rocznym w podziale na poszczególne grupy taryfowe przy spodziewanej 

tolerancji (+/- 10%) znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji.  

3. Informacje dot. obecnie obowiązujących umów 

Wszystkie obiekty objęte przetargiem mają rozdzielone umowy dystrybucyjne oraz zawarte  

terminowe umowy sprzedażowe obowiązujące do dnia 30.04.2016 r., których nie trzeba 

wypowiadać. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót SA, natomiast OSD 

jest TAURON Dystrybucja SA. Jest to kolejna zmiana sprzedawcy. 
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4. Dodatkowe wymagania zamawiającego 

a) Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną powinien być zgodny  

z okresem odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych 

dokonywanych przez OSD.  

b) Termin płatności faktur 30 dni od daty wystawienia. 

c) Ceny energii elektrycznej oferowane w przetargu powinny zawierać podatek 

akcyzowy oraz koszty związane z zakupem praw majątkowych wynikających 

ze świadectw pochodzenia wydanych do energii elektrycznej obowiązujących 

na dzień złożenia oferty. 

5. Wspólny Słownik Zamówień 

Kod CPV: 09000000-3- Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła                        

                                         energii 

                  09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
 

6. Części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

7. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 7 ustawy pzp. 

 
8. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 

Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów ujętych w załączniku nr 1 nastąpi 

od dnia 1.05.2016 r., jednak nie wcześniej niż po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez OSD. 

Zakończenie realizacji zamówienia: 30.04.2017 r. 

 

 

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. aktualnie obowiązującą 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

a) Wykonawca powinien wykazać, że zawarł umowę o świadczenie usług 

dystrybucyjnych energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

http://www.cpv.com.pl/kod,09000000-3.html
http://www.cpv.com.pl/kod,09000000-3.html
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działającym na terenie Gminy Koniecpol na podstawie której można prowadzić 

sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD 

do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. 

3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia. 

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. 

4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

a) Wykonawca powinien wykazać, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł, którego 

termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania Umowy  
5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych  do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiąże się do udostępnienia zasobów 

zgodnie odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedstawionych przez Wykonawcę 

metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.  

 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. 
 

 

VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi 

załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 

a) aktualna koncesja na sprzedaż energii elektrycznej – załącznik Wykonawcy; 

b) oświadczenie o posiadaniu zawartej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej  

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Koniecpol – 

załącznik nr 6 do SIWZ; 
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c) polisa lub inny dokument ubezpieczenia – załącznik Wykonawcy; 

d) oświadczenie Wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ;  

e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. Art. 24 ust. 

1 Pzp; 

f) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

2. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, jak również art. 4 pkt.14  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów 

(tekst jednl Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) albo informację/oświadczenie o tym, 

ze nie należy  

do grupy kapitałowej, załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane 

przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty 

wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa  

w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 

administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt.5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy 

w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się  

je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B ust. 1 nin. 

rozdziału składa następujące dokumenty: 

1) zamiast dokumentów opisanych powyżej w ust. 1 pkt. 1-3 i pkt. 5 – składa 

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

zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  

 

 

Zakup energii elektrycznej dla 58 obiektów oświetlenia ulicznego i 16 budynków  

użyteczności publicznej Gminy Koniecpol oraz jej jednostek organizacyjnych  

 

Strona 9 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) zamiast dokumentu opisanego powyżej w ust. 1 pkt. 4 i pkt. 6 – składa 

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.  

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Dokument, o którym 

mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Reguły określone w ust. 4 

stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przełożonego dokumentu.      

10. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału lub poświadczonej notarialnie kserokopii  

      pełnomocnictwa dla osób/y uprawnionych w imieniu wykonawcy do przedłożenia  

      dokumentów oraz oświadczeń o których mowa powyżej. 

 

VII    ZAWARTOŚĆ OFERT 

 

1. Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty  

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę: 

a) formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ; 

b) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VI SIWZ; 

c) dokument zobowiązania podmiotu trzeciego, potwierdzający dysponowanie wiedzą  

i doświadczeniem, potencjałem technicznym, zdolnościach finansowych, z którego 

wynikać będzie udział takiego podmiotu w wykonywaniu zamówienia (załączyć 

jeżeli dotyczy, jeżeli Wykonawca zamierza polegać na wiedzy, doświadczeniu, 

potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 

łączącego go z nimi stosunków podmiotu trzeciego); 

d) dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie 
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(konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(załączyć, jeżeli dotyczy); 

e) na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

Podwykonawcom, jeżeli będzie z tego prawa korzystał.   
 
 

VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ, 

kierując swoje zapytania faksem 343551-756 lub pocztą elektroniczną 

zamownieniapubliczne@koniecpol.pl (preferowane przez Zamawiającego) lub 

listownie. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 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 (tj. 27.03.2016 r.). 

2. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia faksem, pocztą elektroniczną, listownie 

wszystkim Wykonawcom którzy wnosili zapytania, bez ujawniania źródła zapytania i 

udostępnia na stronie internetowej www.koniecpol.bip.info.pl 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom którzy wnosili zapytania,  

i udostępnia na stronie internetowej: www.koniecpol.bip.info.pl Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego  

do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.  

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszcza na w/w stronie 

internetowej. 

4. Zamawiający wyznacza osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

 W sprawie procedury przetargowej:  

- Sławomir Woźniak tel. 34 355 18 81 w. 113, w godzinach pracy Urzędu Miasta 

i Gminy Koniecpol: 7.30-15.30; 

- Dorota Jakubowska tel. 34 3551 758, w godzinach pracy Urzędu Miasta i 

Gminy Koniecpol: 7.30-15.30.  

 W sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących spraw technicznych  

i merytorycznych:  

- Paweł Masłoń tel. 516-033-202, e-mail: pawelmaslon@gmail.com  

w poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.00. 

 

 

IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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.  

 

 

XI OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę  

lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy. 

a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych 

przedstawiciela/li Wykonawcy, 

b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), 

c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo zgodnie z 

VI.pkt.10. 

3. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 

była ponumerowana kolejnymi numerami. 

4. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz 

uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą 

ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą 

być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 

(np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

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 one być 

udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 153 r., poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości 
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publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, 

b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę oznaczone klauzulą: 

 
DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA  

W ROZUMIENIU  ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 

KONKURENCJI  (DZ. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 

 

c) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

w/w ustawy będzie skutkować ich odtajnieniem, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy. 

d) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze  

lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 

9. Zamawiający zaleca złożenie oferty w dwóch zamkniętych kopertach, zapieczętowanych 

w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

10. Zamawiający zaleca zaadresowanie koperty według poniższego wzoru: 

 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA KONIECPOL 

ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol 

OFERTA NA: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 58 OBIEKTÓW 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO I 16 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

GMINY KONIECPOL ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH” 

NIE OTWIERAĆ PRZED 30.03.2016 r. godz.: 10:00 

 

11. Zaleca się, by koperta poza oznakowaniem jak wyżej była opisana nazwą  

i adresem Wykonawcy. 

12. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez 

otwierania (w przypadku braku danych adresowych Wykonawcy na kopercie, oferta 

zostanie otwarta w celu ustalenia niezbędnych do zwrócenia oferty danych. Informacje 

zawarte w ofercie nie zostaną ujawnione). 

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

ofertę. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty musi być podpisany przez tą samą osobę, 

która podpisała złożoną ofertę. 

14. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty zaleca się złożyć według 

takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej  

i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem "ZMIANA" lub 

"WYCOFANIE”. 
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XII  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w Kancelarii Urzędu Miasta i 

Gminy Koniecpol, pok. nr 15 A 

2. Termin składania ofert upływa 30.03.2016 r. o godz. 10:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego  

w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, pok. nr 15. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia 

ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający 

prześle Wykonawcy informacje z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert: 

a) koperty oznakowane „zmiana” lub „wycofanie” zostaną otwarte jako pierwsze; 

b) oferty wycofywane będą otwierane w celu stwierdzenia zgodności podpisów  

na wniosku i na wycofywanej ofercie, a ich treść nie będzie podawana do wiadomości 

publicznej; 

c) Oferty, do których wniesiono zmiany, będą rozpatrywane łącznie ze zmianami. 

 
 

XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty, opłaty i należności, związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami 

wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści SIWZ i załączonych do nich 

dokumentów. 

2. Podane ceny nie podlegają zmianom (waloryzacji) przez okres obowiązywania umowy. 

3. Cena może być tylko jedna. 

4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i zaokrąglona do dwóch miejsc  

po przecinku. 

5. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym akcyzę i koszty związane  

z zakupem praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia wydanych  

do energii elektrycznej obowiązujących na dzień złożenia oferty. 

6. Cena musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

7. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłym wykonawcą odbywać się będą  

w złotych polskich, Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zaliczek. 

 

XIV OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

 

Kryterium wyboru oferty jest najniższa średnia cena netto 1 MWh wyliczona wg wzoru: 
 

Średnia cena 1MWh = A + B + C + D + E 
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CC11 – cena netto 1 MWh w grupie taryfowej C11 [zł/MWh] 
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OSC11 – opłata stała netto za obsługę rozliczenia w grupie taryfowej C11[zł] 

IC11 – ilość obiektów w grupie taryfowej C11 

ΣEC11 – suma energii pobieranej w grupie taryfowej C11 [MWh] 

 

%)85,21
E

12
(%)27,13(%)58,8(

C12A

1212

1212 



 ACAC

ApozaszcztCAszczytC
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CCB  

CC12Aszczyt – cena netto 1 MWh w grupie taryfowej C12A w szczycie [zł/MWh] 

CC12Apozaszczyt – cena netto 1 MWh w grupie taryfowej C12A poza szczytem [zł/MWh] 

OSC12A – opłata stała netto za obsługę rozliczenia w grupie taryfowej C12A [zł] 

IC12A – ilość obiektów w grupie taryfowej C12A 

ΣEC12A – suma energii pobieranej w grupie taryfowej C12A [MWh] 
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CC12Bszczyt – cena netto 1 MWh w grupie taryfowej C12B w szczycie [zł/MWh] 

CC12Bpozaszczyt – cena netto 1 MWh w grupie taryfowej C12B poza szczytem [zł/MWh] 

OSC12B – opłata stała netto za obsługę rozliczenia w grupie taryfowej C12B [zł] 

IC12B – ilość obiektów w grupie taryfowej C1BA 

ΣEC12B – suma energii pobieranej w grupie taryfowej C12B [MWh] 
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CC21 – cena netto 1 MWh w grupie taryfowej C21 w dzień [zł/MWh] 

OS C21 – opłata stała netto za obsługę rozliczenia w grupie taryfowej C21 [zł] 

I C21 – ilość obiektów w grupie taryfowej C21 

ΣE C21 – suma energii pobieranej w grupie taryfowej C21 [MWh] 
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CG11 – cena netto 1 MWh w grupie taryfowej G11 [zł/MWh] 

OSG11 – opłata stała netto za obsługę rozliczenia w grupie taryfowej G11[zł] 

IG11 – ilość obiektów w grupie taryfowej G11 

ΣEG11 – suma energii pobieranej w grupie taryfowej G11 [MWh] 

 

 

zatem: 
 

Średnia cena netto 1MWh = A + B + C + D + E 
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W celu wyboru Wykonawcy, wszystkie ważne oferty zostaną dokładnie przebadane pod 

względem kwalifikacji i wiarygodności Wykonawców oraz poziomu cen ofertowych. 

 

        

XV      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XVI INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień. 

Wszelkie żądane przez komisję wyjaśnienia powinny być udzielone na piśmie  

i przesłane pocztą, faksem lub mailem. 

2. Wybrany Wykonawca podpisze osiem odrębnych umów sprzedaży energii elektrycznej,  

w tym umowę z Gminą Koniecpol obejmującą 74 PPE ujętych w załączniku nr 1  

w tabelach I i II (poz. 8-12) oraz umowy w poszczególnymi płatnikami FV dla obiektów 

użyteczności publicznej obejmujących 11 PPE ujętych w załączniku nr 1 w tabeli  

II (poz. 1-7, 13-16)  zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy, stanowiącym 

załącznik nr 3. 

3. Wybrany Wykonawca zostanie upoważniony i zobowiązany do przeprowadzenia  

w imieniu Zamawiającego procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na podstawie 

udzielonego Pełnomocnictwa zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

4. Zamawiający dopuszcza podpisanie Pełnomocnictwa zgodnego ze wzorem 

przedłożonym przez wybranego Wykonawcę. 

5. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 

Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców 
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odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany 

po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

6. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy dane dotyczące punktów poboru 

objętych przetargiem w formie elektronicznej w formacie .doc i .xls w tym nazwę, adres, 

nr licznika, nr PPE, nr ewidencyjny, grupę taryfową i pobór roczny oraz dane dot. 

obecnie obowiązujących umów kompleksowych w tym ich numery, daty zawarcia  

i okresy wypowiedzenia. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 

8. Wykonawca zostanie zobowiązany do zgłoszenia zawartej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej do realizacji OSD w terminie umożliwiającym rozpoczęcie sprzedaży 

energii elektrycznej dla wszystkich PPE od 01.05.2016 r. W przypadku obiektów  

na umowie kompleksowej dopuszcza się rozpoczęcie sprzedaży w późniejszym terminie 

w związku z koniecznością zachowania odpowiednich okresów ich wypowiedzenia. 

 

 

XVII 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 
 

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej specyfikacji. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. 

Warunki w/w zmian: 

a. Ceny określone w Formularzu ofertowym ulegną zmianie wyłącznie w przypadku 

ustawowej zmiany podatku VAT lub podatku akcyzowego dot. energii elektrycznej; 

b. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych  

w załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu 

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu; 

c. Strony dopuszczają włączenie do umowy dodatkowych obiektów na mocy aneksu 

do niniejszej umowy na warunkach cenowych zgodnych z umową; 

d. Zmiana innych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do 

sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmianę. Zmiany nie mogą naruszać 

postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy PZP. 

 

 

XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony 

prawnej określone w dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 

zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 – ustawy Prawo zamówień 

publicznych (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej) 

 
 

XIX  INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Adresy strony internetowej Zamawiającego znajdują się w punkcie I niniejszej SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

6. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6. 

7. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

8. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

9. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

10. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień  

publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

 

XX WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Załącznik nr 1 – Zestawienie obiektów i danych dot. punktów poboru energii elektrycznej 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej 

Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej 

z OSD 
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