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I. Nazwa i adres zamawiającego 

Miasto Brzeziny, zwana dalej "Zamawiającym", w imieniu którego postępowanie prowadzi 
Burmistrz Miasta Brzeziny.  
Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16; tel. (0-46) 874-22-24, 
fax. (0-46) 874-27-93,  NIP:  833-00-05-565,  REGON:  750148615 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 

2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Brzeziny, I piętro.  
 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie 

internetowej www.brzeziny.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych.  
 

     III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi 

dystrybucji energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2017 r.  jednak nie wcześniej niż z 

dniem skutecznego rozwiązania dla danego punktu poboru dotychczasowej umowy 

kompleksowej, do dnia 31.12.2017 r.  dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i 

infrastruktury: 

Lp. Nazwa Adres NIP 

1. Miasto Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 

95-060 Brzeziny 

 

8330005565 

2. Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Juliana Tuwima 

ul. Świętej Anny nr 36 

95-060 Brzeziny 

8331327414 

 

3. Muzeum Regionalne w 

Brzezinach 

ul. J. Piłsudskiego 49 

95-060 Brzeziny 

8331318214 

4. Centrum Kultury Fizycznej ul. Kulczyńskiego 9 

95-060 Brzeziny 

8331348238 

5. Gimnazjum 

im. Władysława Stanisława 

Reymonta 

ul. Bohaterów Warszawy 4 

95-060 Brzeziny 

8331312677 

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Brzezinach 

ul. St. Moniuszki 21 

95-060 Brzeziny 

8331142407 

7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w 

Brzezinach 

ul. H. Sienkiewicza 17 

95-060 Brzeziny 

8331312708 

8. Przedszkole Nr 1 w Brzezinach ul. Konstytucji 3-go Maja 1 

95-060 Brzeziny 

8331312660 

9. Przedszkole Nr 3 w Brzezinach ul. Moniuszki 15 

95-060 Brzeziny 

8331312654 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Brzezinach 

ul. Reformacka 9 

95-060 Brzeziny 

8331014862 

11.  Centrum Promocji i Kultury ul. Sienkiewicza 10/12 

95-060 Brzeziny 

8331396591 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wykaz i charakterystykę obiektów Miasta Brzeziny i podległych  jednostek – ze 

wskazaniem:  adresu punktu poboru, numeru licznika, numeru ewidencyjnego, grupy 

taryfowej, mocy umownej, szacunkowego zużycia energii - zawiera załącznik nr 4 do 

SIWZ  

2. Zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych obiektów i podległych jednostek 

Zamawiającego, w okresie od 01.01.2016 r. do 02.11.2016 r. wyniosło 886 346 kWh 

– załącznik nr 4 do SIWZ. Przy czym Zamawiający podkreśla, iż przedmiotowe 

zamówienie obejmuje okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. a szacunkowe 

zużycie energii z podziałem na poszczególne grupy taryfowe w okresie od 

01.01.2017r. do 31.12.2017r. zostało przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ – 

formularz oferty. 

3. Operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A. Lublin. 

Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy 

nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 

Zamawiającego szacowanej ilości energii.  

W okresie trwania umowy, szacunkowe ilości zużytej energii elektrycznej mogą ulec 

zmniejszeniu lub zwiększeniu pomiędzy poszczególnymi punktami odbioru.  

Rzeczywista ilość dostarczanej energii elektrycznej będzie zależeć od faktycznych potrzeb 

Zamawiającego. Rozliczenie z Wykonawcą będzie odbywało się na podstawie faktycznego 

zużycia energii elektrycznej.   

 

Opis Przedmiotu Zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

09.31.00.00 - 5 elektryczność  

65.31.00.00 - 9 przesył energii elektrycznej  

 

Sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę: 

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na podstawie umowy kompleksowej, o 

której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. 

Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w Formularzu ofertowym 

powinny być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert, a w przypadku 

taryfy G zgodne z cenami określonymi w aktualnie obowiązującej Taryfie sprzedawcy 

zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Cena za usługę przesyłu i 

dystrybucji musi być zgodna z aktualną Taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej odbywać się będzie na 

warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi 

do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 

z 2007 r., Nr 93, poz. 623 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 ze zm.). 
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IV. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 ustawy Pzp. Maksymalny zakres zamówień wynosi 10 % zamówienia podstawowego. 

Zamówienia te dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji 

objętych niniejszym zamówieniem. 

 
 
VI. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
VII. Termin wykonania zamówienia 
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2017 r.  jednak nie wcześniej niż z dniem 

skutecznego rozwiązania dla danego punktu poboru dotychczasowej umowy kompleksowej, 

do dnia 31.12.2017 r.   
 
 
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu.  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

 koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2012 r., poz. 1059 ze zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy 

Prawo energetyczne, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz 

- zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej lub promesę zawarcia umowy na dzień wejścia w życie 

umowy z Zamawiającym, (w przypadku wykonawców niebędących właścicielem sieci 

dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej 

(w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej). 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2; oraz aktualną (ważną) koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii 

elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub 
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Oświadczenie o zawartej umowie /promesie zawarcia umowy z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku 

wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) - zał. Nr 6.  

  

 

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:  

1) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 

ustawy Pzp.  
 
 
IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.  
 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda  złożenia:  
 
1) OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:  

 

a) Do oferty Wykonawca winien załączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.  

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, 

oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 

 

d) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

f) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.  

g) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane.  

h) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na zasobach którego polega 

wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
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postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

     zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

     zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,  jeżeli 

wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.d) .  

 

i) 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 lub kryteriów selekcji, 

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.   wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

2) OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu:  

a) Aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

b) Oświadczenie wykonawcy, że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub promesę 

zawarcia umowy na dzień wejścia w życie umowy z Zamawiającym, (w przypadku 

wykonawców niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej) - zał. Nr 6 do SIWZ lub 

aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w 

przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej). 

2.  Zamawiający żąda w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy, następujących oświadczeń i dokumentów: 

 

1) OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:  

 

a) Do oferty Wykonawca winien załączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – 

załącznik nr 3 do SIWZ.  

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, 

o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 
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d) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa 

powyżej. 

 

2) OŚWIACZENIE O PRZYNALENOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO 

TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:  

a) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zmówienia. 

b) Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie 

internetowej wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 

 

3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem 

przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one 

opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą  ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Poświadczenie za zgodność powinno 

brzmieć:  „za zgodność z oryginałem” i podpisane;  za podpisanie uznaje się własnoręczny 

podpis z pieczątką imienną lub podpis czytelny złożony przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 

reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie rejestrowym 

lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 

 

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

polski. 

 
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność odpowiednio przez 
Wykonawcę lub te podmioty.  
 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z wyznaczonym 

pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 
 
7. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o 

których mowa w pkt 6. 

 

8. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 6, została wybrana, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców, umowa, o której mowa, winna zawierać w szczególności: 

oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres 

prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń. 
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W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 

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). 

         

ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEANIA SIĘ  

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub 

pisemnie. 

2. Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione formy, przy czym preferuje sposób 

komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu adresu poczty 

elektronicznej lub jego strony internetowej. 

3. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą 

przekazywane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a ponadto w 

uzasadnionych przypadkach, w szczególności braku adresu Wykonawców, umieszczane 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego : rgi@brzeziny.pl 

5. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.brzeziny.pl 

6. Zamawiający zastrzega, iż dla odwołań oraz przystąpień do odwołań właściwą formą 

komunikacji Wykonawców z Zamawiającym jest forma pisemna, dopuszcza się 

przekazanie informacji drogą elektroniczną lub faksem, pod warunkiem potwierdzenia 

tego faktu na piśmie. 

7. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie 

drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym 

przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 

domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy 

lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępniana na 

stronie internetowej. 

10. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie-

prowadzącej 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, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na tej stronie.  
12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca  zwróci się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

13. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa punkcie 12 lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w punkcie 12. 

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródeł 

zapytania, a także zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

16. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

17.  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

 1/ w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Monika Kuźmicka - Szczech tel.  

(0-46)874-22-24  wew. 311, 

 2/ w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Katarzyna Korbień  tel. (0-46)874-

22-24  wew. 314. 

18.  Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może w 

godzinach od 8:00 do 16:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie 

Zamawiającego. 

19. W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do 

wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i 

spisze protokół z tej czynności. 

 

XI. Wymagania dotyczące wadium. 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
 
XII. Termin związania ofertą 

  

1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1.  Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. 

Nr 1 do SIWZ. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Wszystkie załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności 

wymienionej w załączniku Nr 1 do SIWZ.  

5. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji 

alternatywnych. 

6. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7.  Oświadczenia sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 

powinny być złożone wyłącznie w formie oryginału.  
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8. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane 

pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, 

nieścieralnym, atramentem. Formularz oferty i wszystkie dokumenty również te złożone 

na załączonych do SIWZ wzorach muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się 

własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub podpis czytelny (imię i nazwisko) złożony 

przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji 

oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla 

formy organizacyjnej. 

9. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do 

złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski.  

10. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie 

podpisywać stron niezapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu  

i podpisane przez Wykonawcę. 

11. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty o ile 

nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) 

musi być przedstawione w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu 

(notarialnie). 

12. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

13. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem 

przez Wykonawcę. Kopie wszystkich dokumentów (każda strona) dołączonych do oferty 

muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku 

składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę  

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. Poświadczenie za zgodność powinno brzmieć:  „za 

zgodność z oryginałem” i podpisane;  za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z 

pieczątką imienną lub podpis czytelny złożony przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 

reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie 

rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 

14.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub przez te podmioty.   

15. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch 

częściach opisanych jako „Część jawna oferty” i jako „Część zastrzeżona oferty”. 

Wszystkie strony „ części zastrzeżonej oferty” i „części jawnej oferty” muszą być 

ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 
16.  Oferta musi być złożona w opakowaniu: 
      nieprzejrzystym, zamkniętym, zaadresowana następująco:  
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Nazwa i adres  

Wykonawcy , telefony 

                                                                  Miasto Brzeziny,  

                                                      95-060 Brzeziny 

                                                      ul. Sienkiewicza 16 
 

OFERTA NA: 

 

„Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi energii elektrycznej dla Miasta 

Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury”  
 

W przypadku dostarczenia pocztą dopisek „ dostarczyć do dnia ………………. do godz. …….  
 

                           Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 , pok. 110, I piętro 

 
 

17. Zmiana i wycofanie oferty: 
 

a. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed 
upływem terminu składania ofert; 

b. powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać 
złożone w sposób i w formie przewidzianej dla oferty z tym, że opakowanie 
będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do 
zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu 
stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona 
od reprezentowania Wykonawcy. 

18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 110, piętro I do dnia                      

30 listopada 2016 r. , do godziny 10:30. 

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu.  

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wszystkich 

wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 7 ustawy.  

4. Otwarcie ofert:  

1) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej, I piętro            

w dniu 30 listopada 2016 r. , o godzinie 11:00 

2) otwarcie ofert jest jawne.  

3) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

4) podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) 

oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofertach.  

5. 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 oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
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6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

zastrzeżeniem pkt 7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

7. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1)  oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jest niezgodna z ustawą,  

2)  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem pkt 7 podpunktu 3,  

3)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

4)  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

5)  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia,  

6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,  

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 7 podpunktu 3,  

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na 

przedłużenie terminu związania ofertą,  

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium, 

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

Zamawiającego, 

11) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwo państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób,  

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 
 
XV. Opis sposobu obliczania ceny 
 

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

stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.  

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

realizacją całego przedmiotu zamówienia.  

3. Ceny jednostkowe mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

4. Wartości netto i brutto w Formularzu ofertowym  oraz łączna cena ofertowa powinny być 

wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  
 
XVI. Informacje dotyczące walut obcych 
 
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
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XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający  będzie się kierował  następującym 
kryterium i  jego znaczeniem: 
 

a) Cena ofertowa brutto – 60% - 60 pkt. 
      

Opis sposobu obliczenia ceny: 

Ilość punktów za cenę ofertową zostanie obliczona wg wzoru 

 

W   = ( C min: C x) x 60  

gdzie: 

 
W        - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę (ryczałtowe wynagrodzenie 
brutto za cały przedmiot zamówienia), 
 C min  - minimalna cena  (ryczałtowe wynagrodzenie brutto za cały przedmiot 
zamówienia),zaoferowana w przetargu , 
 C  x   - cena (ryczałtowe wynagrodzenie brutto za cały przedmiot zamówienia),badanej 
oferty.  
 
b) Termin płatności – max. 40% - 40 pkt. tj.:  
 

Minimalny wymagany termin 

płatności  

Deklarowany termin płatności  

 

  

21 dni 

21 dni 30 dni 

 

0 pkt. 40 pkt. 

 
 
 

2. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria. Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą ilość punktów.  
 
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 

1.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwy 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 ofert, 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. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1) i 4) powyżej, na stronie 

internetowej. 
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XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy. 
 
Istotne postanowienia umowne zawiera załącznik Nr 5 do SIWZ. Wykonawca, który zostanie 

wybrany do realizacji zamówienia będzie miał obowiązek przygotowania umowy, z 

uwzględnieniem istotnych postanowień umowy.  

Dopuszcza się w porozumieniu z Wykonawcą  wprowadzenie do treści umowy drobnych 

zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie, nie powodującym niekorzystnych dla 

Zamawiającego zmian przedstawionych warunków umowy.  

 
Wykonawca zawrze kompleksową umowę, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo 

energetyczne, z podanymi niżej jednostkami:  

 
 

Lp. Nazwa Adres NIP 

1. Miasto Brzeziny  ul. Sienkiewicza 16 

95-060 Brzeziny 
8330005565  

2. Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Juliana Tuwima 

ul. Świętej Anny nr 36 

95-060 Brzeziny 

8331327414 

 

3. Muzeum Regionalne w 

Brzezinach 

ul. J. Piłsudskiego 49 

95-060 Brzeziny 

8331318214 

4. Centrum Kultury Fizycznej ul. Kulczyńskiego 9 

95-060 Brzeziny 

8331348238 

5. Gimnazjum 

im. Władysława Stanisława 

Reymonta 

ul. Bohaterów Warszawy 4 

95-060 Brzeziny 

8331312677 

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Brzezinach 

ul. St. Moniuszki 21 

95-060 Brzeziny 

8331142407 

7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w 

Brzezinach 

ul. H. Sienkiewicza 17 

95-060 Brzeziny 

8331312708 

8. Przedszkole Nr 1 w Brzezinach ul. Konstytucji 3-go Maja 1 

95-060 Brzeziny 

8331312660 

9. Przedszkole Nr 3 w Brzezinach ul. Moniuszki 15 

95-060 Brzeziny 

8331312654 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Brzezinach 

ul. Reformacka 9 

95-060 Brzeziny 

8331014862 

11. Centrum Promocji i Kultury ul. Sienkiewicza 10/12 

95-060 Brzeziny 

8331396591 

 

 
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 poz. 831, poz. 996 i 1020), zwanej dalej „ustawą” środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują: 

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/odwo142ania/srodki-ochrony-prawnej/resolveuid/41c5c6379328d5b84f92201eb90459c8
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/odwo142ania/srodki-ochrony-prawnej/resolveuid/41c5c6379328d5b84f92201eb90459c8
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1) wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, 

2) organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
XXII. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6. Zamawiający  udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.  

7. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 28 lipca  2016 r. w sprawie protokołu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 
XXIII. Postanowienia końcowe  
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy  

    ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 

1) załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

2) załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

3) załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

4) załącznik nr 4 - Wykaz i charakterystyka obiektów oraz szacunkowe zużycie energii 

elektrycznej w okresie od 01.01.2016 r. do 02.11.2016 

5) załącznik nr 5 – istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy 

6) załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu umowy, promesy zawarcia umowy  z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającej świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. 

 

 
 

 

 


