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Zastępca Burmistrza działa w niniejszej sprawie na podstawie art.28 g ust.2 w związku z ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

I.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający Gmina Książ Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ
Wlkp., zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przeprowadzanego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy, z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
ze zm.), na Kompleksową dostawę energii elektryczne obejmującą
sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej do 135 punktów poboru energii elektrycznej, na potrzeby
Gminy Książ Wlkp., zakładu budżetowego oraz jej jednostek
organizacyjnych.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Zamówienie realizowane jest ze środków będących w dyspozycji Gminy Książ
Wlkp.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Grzegorz
Rabczewski – Kierownik Referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., pokój nr 10, tel.
(61) 28 22 001 wew. 19,
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym
postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
13. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wskazane do wykonania czynności
objętych przedmiotem zamówienia były zatrudnione u wykonawcy/
podwykonawcy na podstawie umowy o pracę.

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej do 135 punktów poboru energii, na potrzeby Gminy Książ
Wlkp., zakładu budżetowego oraz jednostek organizacyjnych, w okresie od
01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
2. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
odbywać się będzie w rozumieniu i na warunkach określonych przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – (Dz. U. z 2017 r.
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poz. 220 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami
wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości odbiorców
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200 ).
3. Planowana do pobrania średnioroczna ilość energii elektrycznej: 2125 MWh.
4. Wskazana powyżej wartość zapotrzebowania na energię elektryczną jest
wartością szacunkową, 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.
Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań
układów pomiarowo – rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej,
zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się
będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:
01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1.1.
nie podlegają wykluczeniu,
1.2.
spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2.1.1. Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220
ze zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459)
2.1.2. Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2.1.3. Wykonawca posiada aktualną, obowiązującą w terenie wykonywania
przedmiotu zamówienia, umowę generalną z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych
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energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczania energii elektrycznej.
2.2.
zdolności technicznej lub zawodowej:
2.2.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, spośród głównych dostaw
wykonał należycie co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej na
rzecz dwóch różnych odbiorców, których wartość roczna każdej
z nich nie była niższa niż 2000 MWh.
2.3.
sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza
szczególnego warunku w tym zakresie.
3. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji
ekonomicznej innych podmiotów:
3.1.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
3.2.
Zamawiający ocenia, czy udostępnianie wykonawcy przez inne
przedmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykonanie 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.
3.3.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
3.4.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3.5.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 3.1, nie potwierdzą spełnienie
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego:
3.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
3.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej czynności
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną.
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4. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia:
4.1.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.2.
Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy
występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny
potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje
i doświadczenie oraz łączną sytuację finansową i ekonomiczną.
4.3.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
podmiotów.
5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ):
5.1.
w celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca
składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z zarządzeniem
wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ).
5.1.1. w przypadku podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa
wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu
wykonania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien
być wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów
podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw
wykluczenia.
5.1.2. wypełniony JEDZ składa się wraz z ofertą.
5.1.3. JEDZ powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
5.1.3.1.
oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą
przesłanki (podstawy) do wykluczenia,
5.1.3.2.
oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez niego warunków udziału
w postępowaniu,
5.1.4. inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty
wynikającej z SIWZ.
5.2.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa
w Rozdziale 4 SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu
wykazania braku istnienia wobec ich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu
o którym mowa w pkt. 5.1.
6. Wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu:

5

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
6.2.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 ustawy Prawo zamówień publicznych, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organem ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.3.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za
wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6.4.
W przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy
możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w
protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.5.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której
mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6.6.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
6.1.

V.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz postaw
do wykluczenia
1.1.
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
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Zamówienia, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówienie lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity
dokument stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
1.1.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest
równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 oraz w rozdziale IV SIWZ z wyjątkiem dokumentów, o których
mowa w rozdziale V pkt. 3.1.4. SIWZ.
1.2.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia
warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
w postępowaniu składa także jednolity dokument dotyczący tych podmiotów.
1.3.
Zamawiający żąda aby, wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył
jednolity dokument dotyczący podwykonawców.
1.4.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających 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 braku podstaw wykluczenia.
1.5.
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal
aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w
odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.6.
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień
publicznych, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonani oceny
ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz pełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 10 dni od dnia otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oferty
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa
w art. 25 ust. 1, o których mowa w pkt 3 i 4
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3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu złożone na wezwanie Zamawiającego:
3.1.
koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że
wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
3.2.
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, raz z podaniem ich wartości, podmiotu, daty wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
niezależnie;
- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia złożone na
wezwanie Zamawiającego:
4.1.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 12, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4.1.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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,
4.1.3. Zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu
potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
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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 organu,
4.1.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
grupy kapitałowej, jeżeli wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3.
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na
stronie internetowej.
4.2.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa
w pkt:
- 3.1.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w 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
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
składania ofert,
- 3.1.2., 3.1.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłaceniem 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.3.
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 w pkt. 3.2., 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, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.
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Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 3.1.1.,
składa dokument, o którym mowa w pkt 3.2., w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.5.
Jeżeli, w kraju w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby z odpowiednim zachowaniem terminów ich
wystawienia.
4.6.
W celu oceny, czy wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
4.6.1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4.6.2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonaniu zamówienia publicznego;
4.6.3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4.6.4. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4.7.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt. 3.1.1. – 3.1.4.
4.4.

VI.

INFORMACJE
O
SPOSOBACH
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub środkami komunikacji
elektronicznej.
3. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
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4.

5.

6.

7.

VII.

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich
treść dotarła do adresata tj. na serwer zamawiającego, przed upływem terminu
i została niezwłocznie potwierdzona.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych
dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub
dokumentów, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane prze
zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do
dzielenia 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.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Tryb wprowadzania ewentualnych zmian do SIWZ
7.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania
ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających
się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
7.2 Każdą zmianę zamawiający udostępni na stronie internetowej.
7.3 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
Zamawiający przedłuży termin składania ofert zgodnie z art. 12a ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku wszelkie prawa
i zobowiązania (wykonawcy i zamawiającego) będą podlegały nowym
terminom.
7.4 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 przedłuży termin składania ofert i poinformuje wykonawców,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
zamieści informację na stronie internetowej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest
wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być w niesione w jednej lub w kilku następujących formach:
2.1.
Pieniądzu,
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Poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3.
Gwarancjach bankowych,
2.4.
Gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5.
Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. w SBL w Śremie O/Książ Wlkp. Nr 91 9084
1026 0300 0101 2000 0010 Na przelewie należy umieścić informację: „wadium –
przetarg kompleksowa dostawa energii – Gmina Książ Wlkp.”
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku
zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego,
lub
poręczenia
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób
umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast
kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy
dołączyć do oferty potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego
potwierdzone przez Wykonawcę.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w
sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
2.2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
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10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy skazany przez wykonawcę.
11. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na
rzecz zamawiającego, jeżeli:
11.1. W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie
złożył dokumentów, oświadczenia lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
11.2. Nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
11.3. Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
11.4. Odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11.5. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na
trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

IX.

OPIS SPODOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko
jedną cenę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty
zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
3. Ofertę należy przygotować na lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik
nr 1 do SIWZ.
4. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej czytelnie w języku polskim
oraz być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu
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Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentu
rejestrowego firmy. Upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty winno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.
5. Treść oferty sporządzona na maszynie do pisania, w formie wydruku
komputerowego lub nieścieralnym atramentem.
6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
7. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub notariusza.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów innych o których mowa w pkt V SIWZ, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. W przypadku gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu będzie
nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma
prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenie części jawnej oferty od części
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nie mogą
być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić
w odrębnej kopercie oznaczonej napisem „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa”. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa
zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru
zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie
spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że
zastrzeżona informacja:
11.1.
ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny
przedsiębiorstwa,
11.2.
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
11.3.
podęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania
poufności.
12. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
13. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą
Zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
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14. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej według
poniższego wzoru:
Nazwa i adres Wykonawcy
Gmina Książ Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.
PRZETARG
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej – Gmina Książ Wlkp.
OFERTA
NIE OTWIERAĆ PRZED 04.09.2017 r. godz. 11:00

i zabezpieczona przed otwarciem bez jej uszkodzenia.
X.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem jak w rozdziale IX
niniejszej Specyfikacji należy złożyć do dnia 04.09.2017 r. godz. 10:45
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a,
63-130 Książ Wlkp.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek – wykonawca może wycofać wcześniej
złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania
wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko wykonawcy.
Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę
aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu
pocztowego.
Otwarcie ofert
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.,
pok. nr 7.
6. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, którą powołuje Kierownik
Zamawiającego.
7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia.
8. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny otwarciu kopert
z ofertami.
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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10. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz jej adres Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres
gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli ofert w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
12. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Kierownika
Zamawiającego lub pracownika Zamawiającego, upoważnionego do wykonywania
czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
XI.

SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1.1.
Należy określić cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT za wykonanie
przedmiotu zamówienia na druku, lub w oparciu o druk „Oferta”, stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ.
1.2.
Wszystkie kwoty określone cyfrowo należy zapisać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
1.3.
Cena oferty musi uwzględniać koszty związane z realizacją przedmiotu
zmówienia.
1.4.
Wynagrodzenie wykonawcy przedmiotu zamówienia nie będzie
waloryzowane.

XII.

BADANIE OFERTY
1. Opis kryteriów oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny oferty według następujących kryteriów ich
procentowego znaczenia w skali 100 punktowej:
Tab. 1. Kryteria ceny ofert

Kryterium
oceny

Waga

Cena oferty (C)

100 %

Sposób punktowania

wg wzoru:

Gdzie 1%=1pkt:
C – ilość punktów przyznanych wykonawcy – kryterium cena
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CN – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
CB – cena zaoferowana w ofercie badanej

KRYTERIUM – Cena
W kryterium „cena oferty” ocena ofert zostanie dokonana na podstawie wzoru
przedstawionego w Tab. 1.
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt. Cenę należy wyliczyć
do dwóch miejsc po przecinku.
2. Badanie oferty:
2.1.
Rażąco niska cena:
2.1.1. jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe,
wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzą wątpliwości zamawiającego codo możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającym z odrębnych przepisów, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
2.1.1.1.
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych
rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków
wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2.1.1.2.
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych
przepisów,
2.1.1.3.
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów
o zabezpieczeniu społecznym,
2.1.1.4.
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest
zamówienie,
2.1.1.5.
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
2.1.1.6.
powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2.1.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa niż co najmniej 30%
od:
2.1.2.1.
wartości zamówienia powiększonej o należyty podatek od
towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie
z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w ust. 1 chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień,
2.1.2.2.
wartości zamówienia powiększonej o należyty podatek od
towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności,
które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
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istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
2.1.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub
kosztu spoczywa na wykonawcy.
2.1.4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień
lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
3. Oczywiste omyłki:
3.1.
zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie.
3.2.
zamawiający
poprawi
oczywiste
omyłki
rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
3.3.
zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty.
3.4.
zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
4.1.
jest niezgodna z ustawą,
4.2.
jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
4.3.
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4.4.
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia,
4.5.
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania
ofert,
4.6.
zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
4.7.
wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
4.8.
wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na
przedłużenie terminu związania ofertą,
4.9.
wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium,
4.10. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interes nie można
zagwarantować w inny sposób.
4.11. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty:
5.1.
ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie
kryteria wymienione w pkt. 2.
5.2.
oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg powyższych
kryteriów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

18

Zamawiający przy wyliczaniu punktów za poszczególne kryteria
ograniczy się do dwóch miejsc po przecinku.
5.4.
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
5.4.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
5.4.1.1.
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5.4.1.2.
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ.
5.4.1.3.
została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria
wyboru.
5.3.

XIII.

INFRMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOCZENIU PRZETARGU W CELU
ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 oraz art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych,
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w
inny sposób.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. W przypadku wybory oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum, spółki cywilnej) Zamawiający może zażądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy.

XIV.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (ZNWU)
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANYCH UMÓW W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMÓW ORAZ ZMIAN UMÓW
1. Wykonawca przygotuje i zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej,
obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla 135 punktów poboru energii, wymienionych w załączniku do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie przedstawia projektu umowy. Ciężar przedstawienia w ofercie
projektu umowy spoczywa na Wykonawcy. W zaproponowanym projekcie
umowy Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego
wynikające z SIWZ.
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3. W zaproponowanym projekcie umowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
następujące wymagania:
3.1.
Płatność za wykonane dostawy odbywać się będzie na podstawie faktur
wystawionych dla poszczególnych płatników.
3.2.
Podstawą wystawienia faktury jest faktyczne zużycie energii
elektrycznej rozumiane jako różnica pomiędzy wskazaniem licznika z
bieżącego odczytu a wskazaniem z odczyty poprzedniego oraz pozostałe
opłaty zawarte w formularzu cenowym, który stanowi załącznik do umowy
(jeżeli występują).
3.3.
Termin płatności faktury wynosić będzie 30 dni od dnia doręczenia
faktury.
3.4.
Ustala się dwumiesięczny okres rozliczeniowy.
3.5.
Za wskazany okres rozliczeniowy, dla płatnika „Gmina Książ Wlkp.”
płatności za wykonane dostawy odbywać się będą na podstawie faktur VAT
odrębnie wystawionych
dla oświetlenia ulicznego oraz obiektów
administracyjnych. Faktury o których mowa powyżej zawierać będą
zestawienie wszystkich punktów poboru energii elektrycznej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.6.
Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
3.7.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje
się w Dziale VI ustawy PZP.
3.8.
Wszelkie zmiany zapisów umów wymagają formy pisemnej,
z wyłączeniem:
a) zmiany taryf,
b) zmiany adresu do korespondencji,
c) zmiany numeru licznika,
d) zmiany aktów prawnych przywołanych w umowie.
3.9.
Umowa sporządzona zostanie w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach z czego dwa egzemplarze obustronnie podpisanej umowy
zostaną przekazane do siedziby Zamawiającego.
3.10. Wszelkie czynności formalne i prawne, w tym zawarcie umowy
z przedsiębiorcą zajmującym się dystrybucją (przesyłem), wynikające
z realizacji usługi dystrybucji energii elektrycznej spoczywają na Wykonawcy
(w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej).
3.11. Umowy zostaną zawarte na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2019 r.
XVI.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Na zasadach określonych w dziele VI ustawy Prawo zamówień publicznych – środki
ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
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XVII.

ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
4. Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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