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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY O WARTOŚCI 

SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 USTAWY PZP 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

        Gmina Bukowno-Urząd Miejski w Bukownie  REGON: 276257481 

        ul. Kolejowa 16     NIP: 637-19-98-065 

        32-332 Bukowno     Tel./fax (0-32) 626-18-30 

e-mail: inwestycje@umbukowno.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy 
Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progu unijnego dla 
dostaw, wynoszącego 214 000 euro, z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rok 2021, 
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii 
elektrycznej do obiektów należących do Gminy Bukowno- Urzędu Miejskiego w Bukownie”  

2. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

3. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów pomiarowych obiektów należących do 
Gminy Bukowno, przedstawione zostały w zestawieniu zbiorczym, stanowiącym załącznik nr 1 
do SIWZ. 

4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 t.j. 
z póź.zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności ze standardami 
jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019, poz. 503). Określenie maksymalnego poboru 
energii stanowi element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze 
strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 

5. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

1) 09.31.00.00-5 -  Elektryczność 

2) 65.30.00.00-6 - Przesył energii elektrycznej i świadczenie usług 

6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży energii elektrycznej oraz 
świadczenia usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru 
określonych w załączniku nr 1 do SIWZ - Wykaz PPE w tym między innymi do 957 lamp 
oświetlenia ulicznego, budynku Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz budynków 3 budynków 
remiz jednostek OSP. 

Szacowane zużycie energii w okresie obowiązywania umowy, obliczone na podstawie 
rocznego zużycia energii elektrycznej w roku 2019, wynosi: 717.974 kWh. 

Podane w wykazie obiekty oraz przyjęte do umowy zużycie energii elektrycznej ma jedynie 
charakter orientacyjny, służący do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania 
ofert. Nie stanowi ono zobowiązania dla Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej 
w podanej ilości. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej 
odbywać się będzie wg wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.  
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Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących 
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających ze złożonej 
oferty oraz Taryfy Operatora Systemy Dystrybucyjnego, Taryfy Sprzedawcy.  

Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie 
Zamawiającego lub oświadczenie,  że posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
umożliwiającą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 
bądź oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy.  

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 
833 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi 
w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu 
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, poz. 503). 

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone 
w ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich normach.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia dotychczas 
obowiązujących umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej w ramach obowiązujących 
przepisów i w zakresie obustronnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

7. Oferty częściowe, aukcja elektroniczna. 

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

b) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

8. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1. pkt 7 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 
w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, 
zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych 
produktów lub ich instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących 
instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabycia materiałów 
o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub 
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów 
lub instalacji.  

9. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

1. Terminy wykonania: 

1.1. Termin rozpoczęcia: 01.01.2021 r.  

1.2. Termin zakończenia: 31.12.2021 r.  

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

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

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
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2 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności tj. 

- posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) 
energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

- posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku wykonawcy 
będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej lub oświadczenia o zawartej umowie 
z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów objętych 
zamówieniem bądź oświadczenia o zapewnieniu zawarcia takiej umowy wydane przez OSD – 
w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej.  

 Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawi złożonych z ofertą dokumentów wg formuły 
spełnia/ nie spełnia. 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA  

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie 
przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawcę: 

 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. ); 

 jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny 
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 
ust.5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 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. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert 
(składa każdy wykonawca wraz z ofertą):  

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r PZP  - 
zał. Nr 5  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu – 
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - składa także oświadczenie – zał. Nr 5 - 
dotyczące tych podmiotów. 

Forma dokumentu: oryginał 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.umbukowno.pl 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,   przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej. 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ  

Forma dokumentu: oryginał 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia.  

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Koncesja, zezwolenie lub licencja 

Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany 
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

1. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) 
energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

2. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku 
wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej lub oświadczenie o zawartej 
umowie z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym terytorialnie dla 
obiektów objętych zamówieniem bądź oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej 
umowy wydane przez OSD – w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci 
dystrybucyjnej. Załącznik Nr 6. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 
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4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

należy przedłożyć: 

L

p. 

Wymagany dokument 

1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej 

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 Pzp. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

2 Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

3 Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

Forma dokumentu: oryginał. 

4 Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział  
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu 
w zakresie wymaganym dla wykonawcy 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ppkt b) składa:  

Lp. Wymagany dokument 

1 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz 
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje 
się je 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 przed organem sądowym, 
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, 
z uwzględnieniem terminów ich ważności. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 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. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów. 

Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których 
Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ.  

Forma dokumentu: oryginał. 

7. Inne wymagane dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Formularz ofertowy  

Wzór formularz oferty na dostawy – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

Forma dokumentu: oryginał. 

2 Szczegółowy formularz cenowy – Załącznik nr  3   do SIWZ  

3 Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę do 
reprezentowania wykonawcy, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub 
dokumentów rejestrowych. 

Forma dokumentu: oryginał. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli 
Zamawiający posiada aktualne 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn.zm.). 
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub 
dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, 
w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności 
oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
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przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 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. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język  polski. 

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w Rozdziale VI niniejszej 
SIWZ. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia dotyczące tych podmiotów. 

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ppkt b. niniejszej SIWZ.  

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.  

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu składa także wypełniony druk: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
(Załącznik Nr 5) dla każdego z tych Podwykonawców. 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk 
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 5) 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: 

- Bogdan Wąwoźny – Kierownik Referatu Przedsięwzięć Publicznych – tel. (32) 626 18 33 

- Anna Kasprzyk – Inspektor Referatu Przedsięwzięć Publicznych – tel. (32) 626 18 35  

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) osobiście, za pośrednictwem posłańca 
oraz faksu. Za formę równoważną do formy faksowej, Zamawiający uzna również skan 
podpisanego (przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 
Zamawiającego) uprzednio dokumentu przekazanego mu jako załącznik do e-mail.  

2. Wszelka korespondencja powinna być oznaczona nazwą postępowania oraz kierowana: 
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a) pisemnie na adres zamawiającego: 

Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16,  32-332 Bukowno 

b) faxem (32) 642-15-44 

3. Ofertę wraz z załącznikami, oświadczenia, zmiany do oferty, wycofanie oferty, Wykonawcy 
składają w oryginale (forma pisemna) w języku polskim za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej. 

7. Wszelkie modyfikacje SIWZ oraz treść zapytań wraz z odpowiedziami będzie udostępniana 
na stronie internetowej Zamawiającego www.umbukowno.pl w zakładce Zamówienia 
publiczne.  

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wadium. 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

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.  

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

Zamawiający wymaga składania ofert w postępowaniu wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
niniejszej  SIWZ. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 
komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 

http://www.umbukowno.pl/


SIWZ – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rok 2021, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej 
oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów należących do Gminy Bukowno – Urzędu Miejskiego w Bukownie 

 

12 

 

Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób 
trwały oraz na każdej stronie parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych. 

Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów 
rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, 
figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane.  

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym 
nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:  

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rok 2021, obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów należących 
do Gminy Bukowno-Urzędu Miejskiego w Bukownie”. Nie otwierać przed dniem 23.10.2020 r. 
do godz: 1200  

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie 
to musi być opisane w sposób wskazany powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1010), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący 
wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Kolejowa 16; 32-332 Bukowno do dnia 
23.10.2020 roku do godz. 1100 do skrzynki na korespondencję umieszczoną przy drzwiach 
wejściowych do Urzędu Miejskiego w Bukownie. 

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego-na sali 
narad Urzędu Miejskiego w Bukownie. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. W związku z ograniczeniem dostępu do Urzędu Miejskiego            
w Bukownie spowodowanego sytuacją epidemiologiczną, oferenci mogą uczestniczyć             
w otwarciu ofert wyłącznie zdalnie z dostępem poprzez stronę internetową: 

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo/20201023 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach. 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

Cenę oferty należy obliczyć w załączniku Nr 3 do SIWZ – Szczegółowy formularz cenowy, który 
jednocześnie będzie załącznikiem do umowy.  

Wartość wynagrodzenia określona w umowie będzie zgodna ze złożoną ofertą. Jednak 
ostateczne wynagrodzenie z tytułu realizacji zadania będzie uzależnione od faktycznego zużycia 
energii elektrycznej na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych 
poszczególnych PPE. 

Zadeklarowane w formularzu cenowym ceny jednostkowe netto stanowią podstawę do 
rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.  

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 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. 

Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna (nie prowadząca działalności gospodarczej), której wybór 
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku odprowadzenia należytych składek 
z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz innych 
obciążeń podatkowych, wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić wszystkie w/w 
obciążenia. 

Podmiot zagraniczny w formularzu cenowym wpisuje tylko cenę netto. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena 100 % 

Punkty będą liczone według następujących wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100   
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gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

Uzasadnienie zastosowania jednego kryterium „cena” 

Cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi. Energie elektryczna nie 

może być dostosowana do specyficznych wymagań Zamawiającego – jest ona znormalizowana 

i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. Zasady funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 

r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623), natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 503). Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.). 

XVIII. DODATKOWE  INFORMACJE 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  

Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

f) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane w niej kryteria oceny ofert. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 
Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na 
stronie internetowej www.bukowno.pl informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 
ustawy Pzp. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a 
ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie 
z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XXI. 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. 

Zawarcie umowy nastąpi z użyciem wzorców umownych powszechnie stosowanych przez 
dostawców energii elektrycznej i podmioty świadczące usługi przesyłowe. 

Zamawiający wymaga, aby w treści umów znalazły cię istotne dla stron postanowienia: 

-    szacunkowa wartość umowy wynikająca z oferty; 

-    ceny jednostkowe poszczególnych taryf wynikające z oferty;  

- sprzedaż energii elektrycznej i podmioty świadczące usługi dystrybucji odbywa się na 
warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi 
w koncesji, a także zgodnie z Taryfą Sprzedawcy i Taryfą Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego; 

-  rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie wg cen i stawek opłat 
z przedstawionej oferty (w zależności od grupy taryfowej) wg odpowiadających im 
składników cenowych, w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresem rozliczeniowym 
OSD; 

- rozliczenia za świadczenie usług dystrybucji między stronami będą odbywać się wg cen 
i stawek opłat zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzoną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i wprowadzoną zgodnie z przepisami prawa; 
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- zmiany poszczególnych składników cen i stawek opłat mogą nastąpić w przypadku zmiany 
przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzy lub innych zmian ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy – Prawo energetyczne, 
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 545 
z późn.zm.) lub aktów wykonawczych wprowadzających dodatkowe  obowiązki związane 
z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej; ceny 
energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie; 

- ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy 
OSD, zatwierdzanej przez Prezesa URE; ceny i stawki opłat ulegają automatycznie zmianie od 
dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy; 

- w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa do których odwoływać będzie się 
umowa, jej odpowiednie postanowienia ulegną automatycznie zmianie; 

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania należności wynikających z faktur 
na nr konta Wykonawcy wskazany na fakturze; 

- umowa zostanie zawarta na czas określony: 01.01.2021 – 31.12.2021 r. 

- świadczenie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi 
dystrybucji energii elektrycznej rozpocznie się 01.01.2021 r. 

- integralną częścią umowy jest aktualna Taryfa Sprzedawcy energii elektrycznej i Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego. 

Ponadto treść umowy musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
ustawy – Prawo zamówień publicznych i ustawy – Prawo energetyczne. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

- zmiany poszczególnych składników cen i stawek opłat mogą nastąpić w przypadku zmiany 
przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzy lub innych zmian ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy – Prawo energetyczne, 
ustawy o efektywności energetycznej lub aktów wykonawczych wprowadzających 
dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące 
efektywności energetycznej; ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę 
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie; 

- ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy 
OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE; ceny i stawki opłat ulegają automatycznie zmianie od 
dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy; 

- nastąpią zmiany danych organizacyjnych stron; 

- nastąpi konieczność wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści umowy; 

Wszystkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego w formie podpisanego przez stron aneksu. 
Integralną częścią umowy będzie oferta Sprzedawcy.` 

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

XXIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych a w sprawach w niej nieuregulowanych przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. 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 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bukowno, ul. Kolejowa 16; 32-
332 Bukowno; tel. 32 6261830; fax. 32 6421544; e-mail: kontakt@umbukowno.pl 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bukowno jest Pani Barbara Kołacz tel. 
32 6261830; e-mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Kompleksowa 
dostawa energii elektrycznej na rok 2021, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz 
świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów należących do Gminy 
Bukowno – Urzędu Miejskiego w Bukownie.”  prowadzonym w trybie przetargu   
nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 
Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
mowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7) w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany ,stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 
RODO***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO 

* - Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  

** - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w  celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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