Pilchowice, dn. 24.10.2018 r.
Oznaczenie sprawy: IZP.271.207.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:
„Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pilchowice na potrzeby eksploatacji budynków,
lokali, obiektów użytkowych i zasilania oświetlenia ulicznego
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”
1. Zamawiający - nazwa i adres
Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice
e-mail: ug@pilchowice.pl
tel. 32 235 65 21
fax 32 235 69 38
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986) zwanej dalej "ustawą pzp".,
w trybie przetargu nieograniczonego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 w/w ustawy.
2) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
• Biuletyn Zamówień Publicznych,
• Strona internetowa Zamawiającego ( www.bip.pilchowice.pl ),
• Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
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3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia jest dostawa.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 09000000-3 produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
kod CPV: 09310000-5 elektryczność
3) opis przedmiotu zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Gminy Pilchowice na
potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych i zasilania oświetlenia
ulicznego.
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii dla 58 punktów poboru. Zestawienie
punktów poboru zostało zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych
w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej
wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu podmiotowi lub
utworzenia nowego punktu poboru. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia
ilości punktów poboru energii, o których mowa w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ przy
założeniu, że łączny skutek wprowadzenia tych punktów nie spowoduje wzrostu
wolumenu sprzedaży o ilość większą, niż 20% wielkości szacunkowej. Rozliczenie
ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej
stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu
umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw,
określony w przetargu.
b) Energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi, do tej ustawy i Polskimi
Normami.
c) Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie realizacji zamówienia wynosi
833 785 kWh, w tym energia rozliczana:
- całodobowo (grupy taryfowe C11, C21, G11)- 146 216 kWh
- dzień/noc (grupa taryfowa C12B) – 687 569 kWh
Podane ilości są oszacowane zgodnie z przepisami ustawy pzp na podstawie zużycia
energii elektrycznej w okresie od 01.09.2017 – 31.08.2018 i mogą się zwiększyć lub
zmniejszyć w ilości do 20%.
W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii
elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Dlatego też podane wielkości
stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego
okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie
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tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej
z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie
nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności
z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek
roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od
zakładanych.
Powyższy podział przedmiotu zamówienia nie stanowi podziału zadania na części, co
oznacza, że Wykonawca składający ofertę ma obowiązek wykonać powyższy
przedmiot zamówienia w całości.
d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1. do SIWZ
e) Zamawiający będzie nabywał energię elektryczną na potrzeby własne jako odbiorca
końcowy.
f) Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych
przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na czas nieoznaczony.
g) Wykonawca zobowiązany jest do: wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży
energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy, poinformowania operatora
systemu dystrybucyjnego o zawarciu nowych umów sprzedaży energii oraz
dokonywania wszelkich czynności, które będą konieczne w procesie zmiany
sprzedawcy energii.
h) Procedura zmiany sprzedawcy jest przeprowadzana po raz kolejny. Obecnie umowy
na dostawę energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjne są rozdzielone.
i) Obecna umowa na dostawę energii elektrycznej obowiązuje do 31.12.2018 r.
j) Gmina Pilchowice nie korzysta z oferty promocyjnej.
k) Aktualnie Sprzedawcą energii elektrycznej dla Gminy Pilchowice jest TAURON
Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

4. Oferty częściowe
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamówienia uzupełniające
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
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6. Oferty wariantowe
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych i wymaga złożenia
oferty w oparciu o dokumenty zawarte w SIWZ
7. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia
1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
8. Wymagania, o których mowa w art.29 ust.4 Pzp
1) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp.

9. Wymagania, dotyczące podwykonawstwa
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż
zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że 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) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

10. Informacja o przewidywanej umowie ramowej
1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
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11. Aukcja elektroniczna
1) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
12. Termin wykonania zamówienia
1) Zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie świadczenia dostaw będzie możliwe
nie wcześniej, niż po skutecznym przeprowadzeniu procedur związanych ze zmianą
dostawcy.
13. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu.
2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów,
Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada:
− aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ważną
w okresie wykonywania umowy lub dokumentu potwierdzającego, 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.
b) sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.
c) zdolność techniczna lub zawodowa.
Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada:
−

obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Pilchowice (Tauron Dystrybucja SA)

3) 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 nim
stosunków prawnych.
Strona 5 z 18

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
5) Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres
zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób
i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są
zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do
samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu
w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.
6) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1
7) 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.
8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 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 odpowiednio innych podmiotów lub własne.
9) Podstawy wykluczenia z postępowania dotyczą:
a) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art.24 ust.1 pkt 12-23,
b) Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.
10) Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji
pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1) Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć
wraz z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do
SIWZ.
b) Wypełniony Formularz cenowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ w tym:
- oświadczenie o korzystaniu przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu z zasobów innych podmiotów (jeżeli dotyczy).
d) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania –
ZAŁACZNIK NR 5 do SIWZ.
e) Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom
pkt 13 ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ.
f) Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej (tzw. Generalnej Umowy Dystrybucyjnej) z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającego na terenie Gminy Pilchowice .
Operatorem OSD na terenie Gminy Pilchowice jest TAURON Dystrybucja S.A. –
pkt 8 ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ.
g) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
– (jeżeli dotyczy).
h) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie
właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania
oferty i zawarcia umowy.
i) W przypadku podmiotów występujących wspólnie – pełnomocnictwo podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących
wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu(zgodnie z art.23 Pzp).
j) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (jeżeli dotyczy).
UWAGA 1:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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UWAGA 2:
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizacje zamówienia - art.22d ustawy pzp.
2) Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert:
a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego (www.bip.pilchowice.pl) wykaz złożonych w danym
postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem stanowiącym
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.
3) Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca na żądanie Zamawiającego –
dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
a) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną
w okresie wykonywania umowy.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
4) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów j.w. składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje dokumentów,
o których mowa powyżej, 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, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona
o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25.
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15. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania sięz wykonawcami:
1) Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej z uwagi na fakt, że Zamawiający
przy przesyłaniu ofert nie może zagwarantować dostatecznego poziomu ochrony
informacji szczególnie wrażliwych, do jakich należą szczegóły składanej oferty.
2) W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3) Zamawiający udzieli odpowiedzi na złożone zapytania i wnioski do treści SIWZ
o wyjaśnienie poprzez umieszczenie na stronie internetowej pliku, zawierającego
informację dla wszystkich Wykonawców – w tym zarówno pytania, jak i odpowiedzi wraz
z wyjaśnieniami. Zamawiający nie przewiduje indywidualnego udzielania odpowiedzi
poszczególnym Wykonawcom.
4) Za datę przekazania wiadomości uważa się dzień, w którym do stron postępowania
została skierowana informacja poprzez jej opublikowanie lub, dla Wykonawców
nie akceptujących komunikacji pocztą elektroniczną, wysłanie faksu. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nie odczytania tych informacji lub
nie dostarczenia faksu.
5) Niezależnie od formy przekazania zapytania, stosowanej przez Wykonawcę,
Zamawiający prosi, celem usprawnienia procesu udzielania odpowiedzi, o równoczesne
przekazanie mu zapytań mailem, umożliwiając skopiowanie treści zapytania.
6) Zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie zapytania związane
z prowadzonym postępowaniem niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po
upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpatrywania.
7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom poprzez zamieszczenie zmienionej treści na
stronie internetowej.
8) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Co do zasady, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosków o wyjaśnienie treści, o którym mowa w pkt 15 ppkt 6 niniejszej
SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający w zmienianej treści SIWZ może, ale nie musi,
przedłużyć również termin składania zapytań.
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9) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Małgorzata Szczepańska – podinspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień
Publicznych, nr tel. 32 235 64 24
w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30,
czwartek: 7.30 – 17.30,
piątek: 7.30 – 13.30
Maria Wymysło – kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, nr tel. 32 235 65 69
w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30,
czwartek: 7.30 – 17.30,
piątek: 7.30 – 13.30
Sandra Madeja – referent w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, nr tel. 32 332 71 57
w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30,
czwartek: 7.30 – 17.30,
piątek: 7.30 – 13.30
10) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone
zapisem:
Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dotyczące zadania pod nazwą:
„Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pilchowice na potrzeby eksploatacji
budynków, lokali, obiektów użytkowych i zasilania oświetlenia ulicznego
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”
11) Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby
i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami,
niż wymienione w niniejszej specyfikacji.
12) Zamawiający informuje, że przepisy ustawy pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania
się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym punkcie (pkt 15). Oznacza to, że
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim.
16. Wymagania dotyczące wadium
1) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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17. Termin związania ofertą
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2) Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy PZP, 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.
18. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona na/lub według załączonych wzorów dokumentów,
stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji.
3) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
4) Zaleca się, aby zapisane strony oferty wraz z załącznikami kolejno ponumerować oraz
trwale połączyć.
5) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi odpowiadać treści
SIWZ.
6) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na komputerze,
maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone
w tłumaczenie na język polski.
7) Zamawiający z przyczyn opisanych w pkt. 15 ppkt 1 nie wyraża zgody na składanie ofert
w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.
8) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę (osoby)
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający uznaje,
że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co
najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera
pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem
np. w formie pieczęci, z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub
kserokopii notarialnie poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka
cywilna, konsorcjum). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres
umocowania i wskazywać pełnomocnika (może to być jeden z przedsiębiorców
tworzących konsorcjum tzw. Lider). Musi tez wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy
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wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich powinien podpisać się pod tym
dokumentem. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Oferta musi być podpisana w taki
sposób, by prawnie obowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka
korespondencja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się
o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem
dla mocodawców.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu (w tym koszty
związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty), niezależnie od wyniku postępowania.
11) Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej
treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzeć opisem:
„Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pilchowice na potrzeby eksploatacji budynków,
lokali, obiektów użytkowych i zasilania oświetlenia ulicznego
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”
Nie otwierać przed dniem 05.11.2018 r. godz. 1030
12) 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 prowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 18 ppkt 11 oraz
dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wykonawca nie może wycofywać dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
13) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert,
które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie
mogą być udostępnione. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz
z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁACZNIKA NR 8 do SIWZ, należy
umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji
zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
Wykonawca powinien wykazać, nie później niż w dniu składania ofert, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając
określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
─
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
─
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
─
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13) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z nienależytego
oznakowania koperty.
19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice.
Sekretariat – pokój nr 4 (parter budynku) do dnia: 05.11.2018 r. do godziny 1000.
Jeżeli oferta wpłynie pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty
decyduje wyłącznie data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.11.2018 r. godz. 1030 w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pilchowicach (44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6).
Kolejność otwierania ofert jest zgodna kolejnością rejestracji ich wpływu do
Zamawiającego.
Otwarcie ofert jest jawne.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje określone w art. 86 ust 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5) Informacje, o których mowa w pkt. 19 ppkt. 3 i pkt. 19 ppkt. 4. Zamawiający umieszcza
niezwłocznie na stronie internetowej.

20. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca określi cenę (wartość realizacji zamówienia) zgodnie z Formularzem
ofertowym, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.
2) Ceny zawarte w Formularzu ofertowym (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) muszą być wyrażone
w złotych polskich z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
3) Ceny jednostkowe energii zawarte w Formularzu cenowym (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ)
muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
4) Wykonawca oblicza cenę według stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego
obowiązującego w dniu składania oferty.
5) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami SIWZ, w tym ewentualne koszty związane
z zakresem przedmiotu zamówienia określonymi w pkt 3ppkt 3 lit. „g” SIWZ.
6) Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianom w trakcie
wykonywania przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku
VAT lub podatku akcyzowego.
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21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
1) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie
w walucie PLN.

22. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Najniższa cena (wartość przedmiotu zmówienia) – 100 %
Komisja przetargowa przyzna ocenianej ofercie punkty obliczone według wzoru:
C = ( Cmin / Coferta ) x 100 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za cenę ( max 100)
Cmin - cena najniższa zaoferowana w postępowaniu,
Coferta - cena badanej oferty.
2) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art.87 ust.1
ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień treści złożonych ofert.
3) Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art.87 ust.2 Pzp.
4) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
5) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

23. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny
ofert.
2) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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24. Istotne postanowienia, wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia
publicznego, w tym warunki dokonania zmiany zawartej umowy
1) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
2) Istotne postanowienia oraz wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy i warunki
dotyczące zamówienia określa wzór umowy (ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ).
3) Umowa może ulec zmianie w wyniku:
zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
zmiany ilości punktów odbioru energii elektrycznej,
zmiany miejsca dostawy
zmiany grupy taryfowej,
zmiany mocy umownej,
zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot
umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami
i kwalifikacjami,
g) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów,
h) wystąpienia siły wyższej.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy
Stronami.
25. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
26. Pouczenie o środkach ochrony
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2) 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 Pzp.
3) Środkami ochrony prawnej są:
a) Odwołanie,
b) Skarga do sądu.
Przepisy dotyczące odwołań i skarg reguluje dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych
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27. Postanowienia końcowe
1) Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty w w/w
postępowaniu.
3) Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
pod pojęciem:
a) grupy kapitałowej – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę;
b) przedsiębiorcy – rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, a także:
─ osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub
świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
─ osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
─ osobę fizyczną, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą,
choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów,
─ związek przedsiębiorców (izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji) – na potrzeby przepisów
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów;
c) przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub
pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie,
przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają
wywierania decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców;
uprawnienia takie tworzą w szczególności:
─ dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik,
bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na
podstawie porozumień z innymi osobami,
─ uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub
rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na
podstawie porozumień z innymi osobami,
─ członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
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─ dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
─ prawo do całego albo części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależnego),
─ umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym)
lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
W oparciu o powyższe informacje Wykonawca podejmie decyzję o przynależności do grupy
kapitałowej.
28. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pilchowice z siedzibą
w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6, e-mail: ug@pilchowice.pl
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pilchowice jest Pani/Pani
Leszek Proszowski, nowator@nowator.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup
energii elektrycznej dla Gminy Pilchowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali,
obiektów użytkowych i zasilania oświetlenia ulicznego od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.” (oznaczenie sprawy: IZP.271.207.2018), prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
d) 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 2017 r.
poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) 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 umowy;
f) 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;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) 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 *;
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− 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;
i) _ 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: 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.

29. Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
Załącznik nr 4 Druk oświadczenia dotyczący warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 Druk oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 Wzór umowy wraz z załącznikami
Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 8 Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Z up. Wójta
Arkadiusz Gawłowski
Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych
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