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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa  dostawa  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług  dystrybucji  energii  

elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o.  z siedzibą  w 

Głownie  oraz podległych obiektów i infrastruktury.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr sprawy:  2/2017

               27.  11.   2017 r.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

mgr inż.Jerzy Olejniczak



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
REGON: 100045850
NIP: 733-11-73-933
Miejscowość: Głowno
Adres: ul. A. Struga 3
Tel./fax.: 42 719 16 39  / 42 710 83 40

 
Zamawiający pracuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00

Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) i 

wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne: www.mzwikglowno.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” oraz wydanych na jej   podstawie rozpo-

rządzeń wykonawczych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zmówienia jest „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi  

      dystrybucji energii  elektrycznej dla Miejskiego  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji sp z o. o.                       

      z  siedzibą  w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury”.

      Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia   

      10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.  220 z późn. zm.), zgodnie z   

      obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks   

      cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.).

3.2 Dostawa  oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej rozpocznie się od dnia: 01.01.2018r.

3.3 Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych w okresie od 1.01.2018                     

     do 31.12.2018  w obiektach Zamawiającego wynosi 846 MWh.

3.4. Planowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi   

       ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie   

      przysługiwało roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.   

      Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie zużytą ilość energii określoną wg wskazań urządzeń   

      pomiarowych i cen określonych w Formularzu ofertowym.



3.5  Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma być dostarczana

       energia elektryczna stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

3.8.  Opis Przedmiotu Zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

09310000-3- elektryczność

65310000-9- przesył energii elektrycznej

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

3.10.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3.11.Zamawiający  nie  ogranicza  możliwości  przekazania  realizacji  zamówienia  w  części  podwykonawcom. 

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania, w formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: 

SIWZ), cześć zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz

z podaniem firmy podwykonawcy.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia określa się na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.1018 r.

V . WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW

5.1.  o   udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu 

z postępowania w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1pkt 12-23  i ust. 5 pkt. 1 ustawy  

PZP oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów;

5.1.1.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli wykaże, że posiada aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.2. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia 
na podstawie informacji zawartych w dokumentach lub oświadczeniach załączonych do oferty oraz
przesłanych na wezwanie Zamawiającego. Z treści dokumentów lub oświadczeń musi jednoznacznie
wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane warunki.

5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego spełnianie 
warunku określonego w pkt. 5.1.1. SIWZ musi wykazać co najmniej jeden wykonawca odpowiedzialny za 
realizację części zamówienia, której warunek dotyczy natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP musi wykazać każdy z Wykonawców 



wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.5. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 pzp może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.

5.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

5.7. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 5a. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 24 UST.5  USTAWY    PZP

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 pzp t.j. w przypadku gdy 
w    stosunku do    niego    otwarto    likwidację,   w   zatwierdzonym   przez   sąd    układzie    w     postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 
2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Rozdział  6.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
       wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
       potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym     
        mowa w pkt. 6.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.   
        Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw      
        wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w  
        postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3.  aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
        wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
6.4.  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
        odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
        wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  
       zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.  SIWZ 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy   
      przed upływem terminu składania ofert.
6.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania  
       ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5. SIWZ,   
       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. Wymagania z pkt 6.5. SIWZ co do  
       terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
6.7. Wykonawca  przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej    
        samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. (wzór stanowią załączniki nr 4      



        oraz 4a do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że    
        powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o   
        udzielenie zamówienia.

6.8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ, oświadczeń lub  
      dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych   
      dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są  
      niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający  
      wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo   
      ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie   
      postępowania.
 
6.9. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy nie wykażą  
         spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ oraz Wykonawcy   
         wobec, których wystąpią przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 oraz ust. 5 pkt. 
1          ustawy PZP.
 
6.10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od wykonawców wspólnie ubiegających    
         się o udzielenie zamówienia, w tym również spółki cywilnej:
         a) dokument wymieniony w pkt. 6.3.  SIWZ powinien być złożony przez co najmniej jednego spośród
            wykonawców składających wspólną ofertę, odpowiedzialnego za realizację części zamówienia         
            której dotyczy warunek,
          b) dokumenty wymienione w pkt. 6.4.  SIWZ albo odpowiadające im określone w pkt. 6.5. SIWZ,
              6.6. SIWZ oraz dokumenty o których mowa w pkt. 6.7. SIWZ powinny być złożone przez każdego
             Wykonawcę, w tym także każdego wspólnika spółki cywilnej,

Rozdział  7.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z 

Wykonawcami.

7.1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji  pisemnie,  faksem lub  drogą  elektroniczną,  przy  czym każda ze stron na żądanie  drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. .

Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  treści  SIWZ  będzie  zamieszczana  na  stronie  internetowej  Zamawiającego 

www.mzwikglowno.pl

7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – 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.

7.3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w  pkt 7. 2, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.4.Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa 

w pkt 7. 2.

 

7.5. Do kontaktu z Wykonawcą uprawniony jest:

- Sylwia Wieczorkowska– e-mail: sekretariat@mzwikglowno.pl , tel. 42 719 16 39,

- Aleksander Frach – e-mail: afrach@mzwikglowno.pl , faks: 42 710 83 40 ,

mailto:sekretariat@mzwikglowno.pl
mailto:afrach@mzwikglowno.pl


Zamawiający pracuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00

Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z .o. o . z  siedzibą w Głownie ul. A. Struga 3, 95-015 Głowno

Rozdział 8. Wymagania dotyczące Wadium

                    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Rozdział 9 . Termin związania z ofertą

9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  
       wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,  
        samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania oferty

10.1.  Oferta  powinna zostać przygotowana zgodnie z  wymogami zawartymi  w SIWZ,  w języku polskim i  w formie 

pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

10.2. Do oferty należy dołączyć wymagane w SIWZ załączniki potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu. W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń, których formularze stanowią załączniki do SIWZ 

zaleca się ich sporządzenie według tych formularzy.

10.3. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i  zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w 

oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

10.4.  Oferta  powinna  być  sporządzona  czytelnym  pismem.  Zalecane  jest  sporządzenie  oferty  na  komputerze  lub 

maszynie do pisania.

10.5.Ofertę należy sporządzić w taki sposób, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zabezpieczone przed 

zdekompletowaniem.

10.6. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią, opatrzonej 

nazwą Wykonawcy oraz  oznaczeniem:  Oferta  na” Kompleksową dostawę energii  elektrycznej  i  świadczenie  

usługi  dystrybucji  energii  elektrycznej  dla   Miejskiego  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  sp.  z  o.o.  

w Głownie  oraz podległych obiektów i infrastruktury”. Nie otwierać przed dniem  06.12.2017 przed  

godz. 12.00”

10.7.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela  wykonawcy,  a  wszystkie  jej  strony 

parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu  rejestrowego,  do  oferty  należy  dołączyć  odpowiednio  dokumenty  potwierdzające  to  uprawnienie  lub 

pełnomocnictwo  w  oryginale  lub  w  postaci  kopii  poświadczonej  przez  notariusza  i dokumenty,  z  których  wynika 

upoważnienie do udzielenia tego pełnomocnictwa w imieniu wykonawcy.

10.8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.



10.9.  Wykonawca  może wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną ofertę  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma 

pisemne  powiadomienie  o  ich  wprowadzeniu  lub  wycofaniu  oferty  przed  terminem  składania  ofert  określonym  w 

niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego 

oraz opatrzonej pełną nazwą i adresem wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem  „ZMIANA” lub  „WYCOFANIE” 

oferty na „ Kompleksową dostawę   energii elektrycznej             i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla  

Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury”  

Do wniosku o zmianę lub  wycofanie oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o 

zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

10.10. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

10.11.Wszelkie dokumenty składane do oferty muszą mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej na każdej stronie za 

zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  osobę  upoważnioną  do  jego  reprezentowania.  Dokumenty 

powinny być  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem w ten  sposób,  że  na  każdej  stronie  kopii  winna  być 

postawiona pieczęć lub adnotacja „za zgodność z oryginałem” opatrzona czytelnym podpisem osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. W sytuacji gdy osoba lub osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy pod adnotacją „za zgodność z oryginałem” postawią jedynie nieczytelny podpis  

lub parafkę musi ona zostać uzupełniona imienną pieczęcią z imieniem i nazwiskiem.

10.12. Jeśli uprawnienie do podpisania oferty wynika z określonego dokumentu np.: KRS, należy jego oryginał  

lub kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę załączyć do oferty.

10.13.  Wykonawcy,  którzy wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia,  w tym również wspólnicy spółki  

cywilnej,  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim  przypadku do 

oferty należy załączyć pełnomocnictwo z którego w  sposób jednoznaczny wynikać będzie zakres umocowania 

(wzór – załącznik nr 5 do SIWZ).

10.14. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości, nie  

później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone  

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 

opakowaniu,  trwale  ze  sobą  połączone  i  ponumerowane  z  zachowaniem  ciągłości  numeracji  stron  oferty.  

Wykonawca winien również wykazać, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą 

stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj: informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

10.15.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  należy  składać  wraz  z  tłumaczeniem  na  język 

polski,poświadczonym przez Wykonawcę.

10.16.  W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty wycofane, chyba 

że czynność ta będzie niezbędna do zbadania poprawności wycofania danej oferty. Po sprawdzeniu poprawności 

dokonanego wycofania oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcom po sesji otwarcia ofert.

10.17. Złożenie nowej oferty bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co  

spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp.



Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 06.12.2017 do godziny 11.45 w sekretariacie                    (  

pok. nr 1) Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Głownie, ul. Struga 3

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2017 o godz. 12.00 w pok. 4  Miejskiego Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji sp. z o.o w Głownie, ul.  A. Struga 3

3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinan-

sowanie zamówienia. Następnie ogłosi:

• nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

• cenę ofertową obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia.

1. O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu.

2. Informacje, o których mowa w pkt 3, zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli  

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium:

- cena : 100 %

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

3. Oferta Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 pkt, każda następna otrzyma punktację obliczoną 

według poniższego wzoru:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100): cena oferty ocenianej.

4. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów

Rozdział 13.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1do 

SIWZ.  Ostateczna wysokość wynagrodzenia może być inna, jeżeli będzie to wynikało z rzeczywistego 

zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego.

2. Podane  ceny  w  formularzu  ofertowym  powinny  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu 

zamówienia.

3. Zmiany ceny przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy następują wyłącznie w oparciu o:

a) zmianę  taryfy  Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego  zatwierdzonej przez  Prezesa  Urzędu 

Regulacji  Energetyki.,

b) zmianę taryfy Wykonawcy dla odbiorców w grupach taryfowych G zatwierdzonej przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki,

o zmianach  taryfy  oraz  o  dniu  wejścia  zmiany,  Wykonawca   poinformuje  Zamawiającego,  w  sposób  określony 



przepisami prawa,

1. Całkowita  cena  oferty  brutto  musi  być  podana  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,  po  uprzednim 

zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej  0,5 grosza pomija się,  a końcówki 0,5 grosza 

i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Rozdział 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyborze oferty zamawiający równocześnie powiadomi wykonawców, wywiesi informację na tablicy  

ogłoszeń i umieści na stronie internetowej www.mzwikglowno.pl

2. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poda termin zawarcia umowy.

3. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych formalności przed zawarciem umowy.

4. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia  umowy

16.1.Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ istotne warunki umowy.

16.2. Wykonawca, którego ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z 

art. 94 ustawy.

Rozdział 17. Środki ochrony prawnej .

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
określonych w ustawie Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI, art. 179 – 198g.

Rozdział 18. Udostępnienie SIWZ i załączników:

a) SIWZ wraz  z  załącznikami  znajduje  się  do  wglądu  w siedzibie  zamawiającego w dniach 

roboczych w godzinach urzędowania, pok. nr 1

b) SIWZ wraz z załącznikami dostępne jest bezpłatnie na stronie www.mzwikglowno.pl

c) Na wniosek wykonawcy SIWZ wraz  z  załącznikami  zostanie  powielona,  a  kopia  zostanie 

przesłana pocztą. Wykonawca poniesie jedynie koszty wykonania kopii SIWZ (30gr za  

stronę A4) oraz związane z jej przesłaniem.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do  

wykluczenia z postępowania



3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa

4. Załącznik Nr 4 i Nr 4a – Oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej

5. Załącznik Nr 5 – Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6. Załącznik nr 6 –  Wykaz i  charakterystyka obiektów oraz  szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 

01.01.2018 do .31.12.2018

7. Załącznik nr 7 – Istotne warunki umowy.

8. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług  

dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

9. Koncesja  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  obrotu  energią  elektryczną  wydaną  przez  Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki

10. Aktualny odpis z właściwego rejestru.


