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CZĘŚĆ 1 - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
INFORMACJE OGÓLNE
Rozdział 1
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;
Gmina Brąszewice z siedzibą w Brąszewicach, ul Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
tel. 043 821 17 78, fax. 043 821 18 73; e – mail ug_braszewice@wp.pl; NIP 827-21-42-184;
REGON 730934418.
Rozdział 2
Tryb udzielenia zamówienia
1.

2.

3.
4.

5.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z poźń zm.).
Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia,
należy to rozumieć jako ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z poźń zm.).
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46
ustawy.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 z poźń zm.),
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254).
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie min. przepisy Prawo
zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z poźń zm.), Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459), Ustawa Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.).

Rozdział 3
Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik zamówień CPV
09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – elektryczność
65300000-6 – przesył energii elektrycznej
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1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej,
obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby
Gminy Brąszewice i jej jednostek organizacyjnych do obiektów zamawiającego oraz
jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 2 i 3 do SIWZ, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2. Gmina Brąszewice oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy
wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów zawarte zostały w zał. nr 6 do
SIWZ.
4. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie zgłoszenia wskazanemu Operatorowi
Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą Kompleksowej Umowy
dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji
energii elektrycznej. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne
pełnomocnictwo.
5. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do
31.12.2019 r.
1) Oświetlenie uliczne planowana ilość około 229890,00 kWh (w okresie od 01.01.2018
r. do 31.12.2018 r. – 114 945,00 kWh. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. –
114 945,00 kWh)
2) Pozostałe obiekty planowana ilość około 720166,00 kWh (w okresie od
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – 360083,00 kWh. W okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2019r. – 360083,00 kWh). Powyższa wartość jest szacunkowa, podana w celu
określenia wartości zamówienia , co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego
wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może
być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianej energii
elektrycznej. Operatorem systemu dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A.
6. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte są na czas
nieokreślony, a okres ich wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
7. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na
warunkach określonych: - w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w
szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2008
r. Nr 162, poz. 1005 ze zm.), - Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej
właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), - Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach
prawnych. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do
tej ustawy i Polskimi Normami.
8. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
9. Wykonawca musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie
Zamawiającego.
10.
Realizacja wyżej wymienionych zadań oparta będzie na warunkach określonych w
SIWZ oraz podpisanych umowach. Z każdą z wyżej wymienionych jednostek Wykonawca
rozliczał się będzie oddzielnie za wykonanie świadczenia będącego przedmiotem umowy.
Informacja na temat obecnie obowiązujących Umów oraz okresów ich wypowiedzenia
zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
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Rozdział 4
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres trwania zamówienia od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Rozdział 5

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach,
o których mowa w art. 24. Ust.1 ustawy.
3. Warunki udziału w postępowaniu będą dotyczyły kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- Zamawiający żąda przedstawienia aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy;4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 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, 2 i 8.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 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:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. Art. 22b. 1.
Zamawiający żąda, aby wykonawcy, którzy powołują 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
zamieścili informację
o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym wstępne
potwierdzenie, że podmiot:
a) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
8. Zamawiający z postępowania o udzielenia zamówienia wykluczy wykonawcę na podstawie
art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 :
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (dz. u. poz. 978, z późn. zm.7) 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, z późn. zm.);
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2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 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.
9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
w art. 24 ust 1 pzp, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy
wykazują zgodnie z pkt 2 niniejszego rozdziału.
Rozdział 6
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
1) Do oferty wykonawca dołączy oświadczenia składane na podstawie art. 25 a ust 1
Ustawy:
a. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez
Wykonawcę lub jego pełnomocnika(zał. nr 2)
b. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. Oświadczenie
musi być podpisane własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez Wykonawcę lub jego
pełnomocnika(zał. nr 3)
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia (dokumentów tych nie należy dołączać do oferty):
a. aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie
z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie
wykonywania zamówienia 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
zamieszkani.
b. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
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porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
e. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą,
ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za
tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia,
o których mowa w pkt 1) a.b. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zmówienie. 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.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
pkt 2) e. składa każdy z Wykonawców.
4)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2)
1) ppkt b – 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;
2) ppkt c-d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokument, o którym mowa w ust. d-e).
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. 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 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.
Zamawiający prosi, aby:
a. wymagane
dokumenty
były
i oznaczone „Załącznik nr ...”.

włączone

do

oferty

w

ww.

kolejności
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b. wszystkie stronice oferty zawierające informacje zostały ponumerowane, a dokumenty
tworzące ofertę spięte/zszyte w sposób zapewniający jej nienaruszalność.
Załączniki będące kopiami dokumentów muszą posiadać adnotację:
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i własnoręczny podpis Wykonawcy lub jego upoważnionego
pracownika – w przypadku dokumentów wielostronicowych posiadających własną numerację stron
ww. adnotacja uzupełniona informacją „strony od 1 do ....” może być umieszczona na ostatniej
ponumerowanej stronie.
Na kopiach innych dokumentów adnotacje muszą być umieszczone na każdej stronie zawierającej
informacje.
Jeżeli wykonawcy nie złożą oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust 1 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 lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, aby nie ujawniać
zawartych w niej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy
informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa.

oraz innych

Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć w Ofercie – zał. nr 1 stanowiący
załącznik do SIWZ. Brak zastrzeżenia rozumiany będzie jako przyzwolenie na
ujawnienie całej oferty. Zamawiający zaleca, aby dokumenty zastrzeżone przez
Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone w oddzielnej wewnętrznej
kopercie oznakowanej „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 poz. 211 z późn. zm.) są nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich
poufności.

Rozdział 7
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty strony przekazywać będą
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca,
telefaksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej .
W przypadku korespondencji przekazywanej telefaksem lub drogą elektroniczną każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż:
a) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
b) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
7

1) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w lit. a, b lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
2) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 4.
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na swojej stronie
internetowej.
4) Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmieć treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej.
6) 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
i informuje o tym wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej.
7) Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach
urzędowania są:
1. Agnieszka Drzazga nr tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73,
ug_braszewice@wp.pl

e-mail.

Rozdział 8
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
6. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni
7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział 9
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany
z treścią SIWZ – zał. nr 1 do SIWZ.

jest

do

jej

sporządzenia

zgodnie

2. Oferty, których treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostaną odrzucone na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1-8 Ustawy.
3. Oferta winna być napisana w języku polskim.
4. Jeżeli wykonawca załączy do oferty dokumenty sporządzone w języku innym niż język
polski niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia potwierdzonego przez Wykonawcę lub
tłumacza przysięgłego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz
udziałem w postępowaniu.
6. Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w zamkniętej kopercie,
która zawierać będzie przede wszystkim następujące informacje
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URZĄD GMINY W BRĄSZEWICACH
OFERTA NA „Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca

sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na
potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych”

w terminie najpóźniej do 05.12.2017 r. godz. 1000. Oferty przyjmowane będą od
poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, 98-277 Brąszewice,
ul. Starowiejska 1
7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których
upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do
oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do
podpisania oferty.
8.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 83 ust. 1 zdanie drugie.

9.

Wykonawca składający ofertę osobiście może na swoje życzenie otrzymać
potwierdzenie jej złożenia z numerem wpływu, datą i godziną złożenia. Informacje te
zostaną odnotowane na kopercie oferty.

10. Oferty nadesłane do Zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, firm
kurierskich - należy przygotować w sposób określony jw. i przesłać w zewnętrznej kopercie
zaadresowanej w następujący sposób:

URZĄD GMINY W BRĄSZEWICACH
OFERTA NA Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca

sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na
potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych
Ul. Starowiejska 1
98-277 BRĄSZEWICE

NIE OTWIERAĆ!!!

11. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert bez względu na przyczynę opóźnienia
będą zwracane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
odwołania. W przypadku braku na kopercie lub liście przewozowym adresu składającego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo komisyjnego otwarcia takiej oferty przed jej
odesłaniem w celu ustalenia adresu nadawcy.
12. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania
ofert za pomocą wniosku sporządzonego w formie pisemnej. Wniosek musi być
podpisany własnoręcznie przez Wykonawcę / Osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy.
13. Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem
terminu składania ofert. W takim przypadku opakowanie należy oznaczyć tak jak w pkt. 7
oraz dodatkowym napisem „OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ”.
W takim przypadku otwarta zostanie oferta zamienna, a oferta wycofana nie będzie
otwierana.
Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej, zostanie uznane za
złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 1
w związku z art. 82 ust 1 Ustawy.
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Wykonawca może uzupełnić wcześniej złożoną ofertę wyłącznie przed terminem
składania ofert oznaczając opakowanie tak jak w pkt. 6 oraz dodatkowym napisem
„UZUPEŁNIENIE OFERTY”. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej
kolejności.
14. Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonać
w niej jakichkolwiek zmian.

Rozdział 10
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 05.12.2017r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy
w Brąszewicach, ul. Starowiejska 1; 98 – 277 Brąszewice
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2017 r. r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy
w Brąszewicach, ul. Starowiejska 1; 98 – 277 Brąszewice
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Zamawiający do dnia 08.12.2017 r. do godz. 15.00 zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych ofertach.
5. Informacje te zostaną niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania
przetargowego.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy) w obliczeniu ceny, a także inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę,
którego ofertę poprawiono.

Rozdział 11
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w
zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku – Cj.
Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto.
2. Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:
C = Cj x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy + podatek VAT
(stawka VAT obowiązująca w dniu składania oferty.)
Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję
Przetargową cena łączna.
1.

Rozdział 12

KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował najwyższą
wartością wskaźnika W obliczonego wg wzoru:
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2.
W=C
gdzie:
W
- suma ocen za poszczególne kryteria
C
- ocena za kryterium „CENY BRUTTO”
2. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa.
3. Złożone Oferty ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
1)

CENA BRUTTO [C]

- 100 %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt. kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio
mniej wg nw. wzorów:
Kryterium: CENY LUB BRUTTO [C]

Cmin
Cof

C = Cmin / Cof x 100 x100 %
Gdzie :
- najniższa cena lub koszt brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
- cena lub koszt brutto oferty ocenianej

Wynik oceny Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku według powszechnie
stosowanych zasad.
Rozdział 13
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające,
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt1., ppkt. 1 i 4, na stronie
internetowej.

Rozdział 14
WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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Rozdział 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy

ROZDZIAŁ 16
WZÓR UMOWY
1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, będzie zawierała istotne postanowienia (zał. nr 6 do SIWZ),
z uwzględnieniem treści ofert.
2. Wykonawca, którego ofertę wybrano przed podpisaniem umowy musi przedstawić
dokument , z którego wynika, kto jest upoważniony do podpisania umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum; spółka cywilna)
w przypadku gdy ich oferta została uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem
umowy mają obowiązek przedłożyć umowę regulującą ich współpracę zawartą przed
terminem składania ofert.
4. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące
określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o
tych zmianach,
2) zmiany ilości punktów poboru energii w przypadku wybudowanych , oddanych do użytku
nowych obiektów w 2018 r. i 2019 r, a nie wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ lub
też zlikwidowanych, tj. na wniosek Zamawiającego możliwe jest rozszerzenie dostawy
energii elektrycznej w przypadku dodawania nowych punktów poboru, zmiana nie może
przekroczyć 20 % wartości zamówienia podstawowego i będzie następowała na
podstawie aneksu do Umowy. Dodawane punkty poboru powinny być rozliczane w
grupach taryfowych, które zostały wycenione w Formularz cenowym.
3) zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o
tych zmianach,
4) zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i
stawek za świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora
Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
5) zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty
zamawiającego zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy
pozaszczytowej/nocnej byłoby nieekonomiczne, lub też zastosowanie strefy
pozaszczytowej/nocnej stałoby się bardziej ekonomiczne,
6) zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub
zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego
modernizacji.
7) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
8) Zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę
zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian o
których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania.
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a) Zmiany wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp nastąpi w
formie aneksu do Umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej, który obowiązywał
będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną
zmiany, o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp. W przypadku zmiany o której
mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
naliczona na podstawie nowych przepisów.
9) Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia.
10)
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.\
11)
Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w
niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany
zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają
zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień
publicznych,
a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz
zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty.
12)
Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej,
określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia,
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
ROZDZIAŁ 17
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WYKONAWCY

W

TOKU

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) Określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
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kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się:
- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także
wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia udzieleniu zamówienia;
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert .
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
12.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
13.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
14.
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
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15.
Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 11 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
16.
Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi
się na piśmie lub ustnie do protokołu.
17.
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy
przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu
odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca.
W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
18.
Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie,
a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
19.
Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
20.
Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
21.
Na orzeczenie Izby strona oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do s
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CZĘŚĆ 2
ROZDZIAŁ 19
UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

ROZDZIAŁ 20
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
ROZDZIAŁ 21
OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.
ROZDZIAŁ 22
POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO
Strona internetowa jest strona Gminy Brąszewice i ma następujący adres:
www.braszewice.bip.net.pl
Adres

poczty

elektronicznej

na

który

należy

przesyłać

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia, informacje: ug_braszewice@wp.pl;
ROZDZIAŁ 23
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ (ZAMAWIAJĄCY NIE
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA ZAWARTEJ UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
W WALUTACH OBCYCH).
Rozliczenie między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
ROZDZIAŁ 24
AUKCJA ELEKTORNICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia
postępowaniu o zamówienie publiczne.

aukcji

elektronicznej

w

niniejszym

ROZDZIAŁ 25
ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje
o zamówienie publiczne.

zwrotu

kosztów udziału w niniejszym

postępowaniu
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Rozdział 26
UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia
2. Zamawiający żąda, aby wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścili informację w oświadczeniu stanowiącym
wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania 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.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Nr 1 - formularz oferty
Nr 2a i b – wykaz obiektów pozostałych
Nr 3 a i b – wykaz obiektów oświetlenie uliczne
Nr 4- wzór oświadczenia z art. 25a ust 1 dotyczące przesłanek wykluczenia
Nr 5 - wzór oświadczenia z art. 25a ust 1 dotyczące przesłanek wykluczenia
Nr 6 – Istotne postanowienia umowy
Nr 7 - grupa kapitałowa
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