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GMINA LIPIANY

74-240 Lipiany, Piać Wolności 1
woj. zachodniopomorskie
lei. 091 564 10 49, tel/fax 091 5G4 1 3 85
PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:
sprzedaż energii elektrycznej

Podstawą prawną do zastosowania trybu przetargu nieograniczonego przy wyborze
najkorzystniejszej oferty jest przepis art. 10 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. póz. 2164 z późn. zm.)
zwanej dalej w skrócie Pzp lub ustawą bez bliższego określenia.

ZAMAWIAJĄCY:

RADCA PRAWNY
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ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia
w imieniu własnym i niżej wymienionych podmiotów:
Gmina Lipiany
Adres: Plac Wolności l
74-240 Lipiany
Tel.: (91) 5641069/49
fax: (91) 5641385
adres strony internetowej: www.bip.lipiany.pl
e-mail: inwestycje@lipiany.pl
działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz:
Stowarzyszenie na rzecz odnowy Zabytków „Zaczynaj" ul. Kościuszki 29, 74-240 Lipiany
Zespół Szkół w Lipianach ul. Kościuszki l, 74-240 Lipiany
Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka ul. Bema 19, 74-240 Lipiany
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ui. Okrzei 5, 74-240 Lipiany
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej ul. Szkolna 17, 74-240 Lipiany
Gminny Zakład Komunalny ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany
Samodzielny

Publiczny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej

w

Lipianach ul.

Myśliborska

3,

74-240 Lipiany.
ZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający prowadzi
przedmiotowe postępowanie przetargowe w trybie art. 16 ust. l Pzp. Zamawiający w imieniu
własnym i jednostek wymienionych w rozdziale l SIWZ zawrze oddzielne umowy wynikające
z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej.
ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09310000-5- elektryczność
09300000 - 2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie
769 181,70 kWh do obiektów i lokali wymienionych poniżej:
1) Gmina Lipiany:
a) Hola rekreacyjna - sportowa od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
b) Lokal niemieszkalny Sołectwo Jedlice -Klubo - Kawiarnia od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
c) Lokal niemieszkalny Klub Sportowy „STAL" od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
d) Fontanna od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
e) Oświetlenie Boisk Orlik od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
f) Świetlica od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
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g) Fontanna Pływająca od 01.01.2017 r. do 31.12,2017 r.
h) Lokal niemieszkalny Urząd Miasta i Gminy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
i) Lokal niemieszkalny Urząd Miasta i Gminy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
j)

Lokal niemieszkalny Urząd Miasta i Gminy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

k) Lokal niemieszkalny Urząd Miasta i Gminy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
1) Lokal niemieszkalny Urząd Miejski w Lipianach od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
m) Lokal niemieszkalny Urząd Miasta i Gminy od 01,01.2017 r. do 31,12.2017 r.
n) Lokal niemieszkalny Urząd Miasta i Gminy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
0) Lokal niemieszkalny Urząd Miejski Lipiany od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
p) Lokal niemieszkalny Świetlica od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2) Stowarzyszenie na rzecz odnowy Zabytków „Zaczynaj"- Lokal niemieszkalny, były Klub
Abstynenta Lipiany od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
3) Zespół Szkół w Lipianach -sześć punktów poboru - od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w

tym:
a) portiernia
b) budynek czerwony
c) budynek 2b
d) nauczanie początkowe
e) mała sala gimnastyczna
f) sala gimnastyczna duża
4) Przedszkole Miejskie w Lipianach im. Kubusia Puchatka od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
5) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
6) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach im. Agnieszki Osieckiej od01.01.2017r.
do 31.12.2017 r.
7} Gminny Zakład Komunalny w Lipianach - dwanaście punktów poboru- od 01.01.2017 r. do
31.12.2017 r. w tym:
a) Stacja pomp
b) Przepompownia
c) Przepompownia
d) Przepompownia
e) Hydrofornia
f) Przepompownia
g) Przepompownia
h) Magazyn
1)

Przepompownia

j)

Przepompownia

k) Przepompownia
I) Oczyszczalnia ścieków
8} Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach - od 01.01.2017 r. do
31.12.2017 r.
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2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na
rzecz następujących podmiotów:
1} Stowarzyszenie na rzecz odnowy Zabytków „Zaczynaj"
2) Zespół Szkół w Lipianach

3) Przedszkole Miejskie w Lipianach im. Kubusia Puchatka
4) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach
5) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach im. Agnieszki Osieckiej
6} Gminny Zakład Komunalny w Lipianach
7) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach
3. Sprzedaż energii elektrycznej odbędzie się dla potrzeb:
obiektów i lokali wskazanych powyżej, dokładne adresy obiektów i lokali podległych określono
w załączniku nr l do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
realizowaną na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. l ustawy- Prawo
energetyczne oraz innych

powszechnie obowiązujących przepisów

prawnych. Energia

elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z parametrami jakościowymi
energii

elektrycznej

ustalonymi

w

ustawie

-

Prawo

energetyczne

oraz przepisach

wykonawczych do tej ustawy i Polskimi Normami.
2. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do ENEA
OPERATOR S.A. oraz na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012

r. póz.

1059

ze zm.) zwanej

dalej

„Prawem

energetycznym", zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy, przepisami
kodeksu

cywilnego,

Specyfikacji

Istotnych

zasadami

określonymi w

Warunków

Zamówienia

koncesjach, postanowieniami
oraz

zgodnie

z

Taryfą

cen

niniejszej
energii

przestawionych w ofercie przetargowej, z którym Wykonawca ma zawartą umowę na
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarach, na których znajduje się miejsce dostarczenia
energii elektrycznej.
3. Strony ustalają, że rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną dokonywać się będą na
podstawie

faktur

wystawionych

przez Wykonawcę

po

zakończeniu każdego okresu

rozliczeniowego w terminie 7 dni od otrzymania odczytów przez Wykonawcę od OSD,
Wykonawca wystawi fakturę obejmującą należność za dany okres rozliczeniowy wg cen
zawartych w ofercie dla punktów poboru energii elektrycznej. Szacunkowa ilość dostarczanej
energii przedstawiają poniższe tabele:
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OBIEKTY l LOKALE

Taryfa

Łączne zużycie w kWh w danej taryfie

Cli

216479,70

C21

172302

C12a

3372

B22

377028

RAZEM

769181,70

W tym dla poszczególnych podmiotów:

GMINA LiPIANY, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany

Taryfa

Łączne zużycie w kWh w danej taryfie

Cli

37614,70

C21

68790

RAZEM

106404,70

Stowarzyszenie na rzecz odnowy Zabytków „Zaczynaj"

Taryfa

Łączne zużycie w kWh w danej taryfie

Cli

80

RAZEM

80
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Zespół Szkół w Lipianach, ul. Kościuszki 1, 74-240 Lipiany

Taryfa

Łączne zużycie w kWh w danej taryfie

Cli

50225

RAZEM

50225

Przedszkole Miejskie w Lipianach im. Kubusia Puchatka ul. Bema 19,
74-240 Lipiany

Taryfa

Łączne zużycie w kWh w danej taryfie

Cli

9420

RAZEM

9420

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach im. Agnieszki
Osieckiej ul. Szkolna 17, 74-240 Lipiany

Taryfa

Łączne zużycie w kWh w danej taryfie

Cli

10350

RAZEM

10350

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach
ul. Okrzei 5, 74-240 Lipiany

Taryfa

Łączne zużycie w kWh wdanej taryfie

Cli

23582

RAZEM

23582
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Gminny Zakład Komunalny w Lipianach ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany

Taryfa

Łączne zużycie w kWh w danej taryfie

Cli

70634
103512
3372
127008- strefa 1
250020 -strefa II
554546

C21

C12a
B22

RAZEM

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach
ul. Myśliborska 3, 74-240 Lipiany

Taryfa

Łączne zużycie w kWh w danej taryfie

Cli

14574
14574

RAZEM

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla lokali i obiektów stanowi załącznik nr l do
SIWZ.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Określenie przewidywanej ilości poboru
energii stanowi element służący tylko do określenia wartości zamówienia i nie stanowi
zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii w podanych ilościach. Ewentualna zmiana
szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Kupującego, poza
rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji
przetargowej. Podane wyżej zużycie w kWh stanowi roczne zużycie z 12 historycznych
miesięcy dla wszystkich podmiotów.
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ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na podstawie odrębnych umów
sprzedażowych z Zamawiającym na okresy wskazane w Rozdziale II Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

od dnia skutecznego wypowiedzenia umów z dotychczasowym

sprzedawcą energii, bądź wygaśnięcia obowiązujących porozumień (zakończenia procedury
zmiany Sprzedawcy) i zawarcia umowy z nowym sprzedawcą energii wyłonionym w drodze
postępowania, lecz nie wcześniej niż z dniem pozytywnego przeprowadzenia procesu zmiany
sprzedawcy- do dnia 31.12.2016r.
1. Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu
do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie

procedury

zmiany sprzedawcy.
2. W załączniku nr l w kolumnie „Zmiana sprzedawcy" wskazano, dla których punktów
poboru nastąpi pierwsza lub kolejna zmiana sprzedawcy. Wprowadzenie treści „kolejna"
oznacza również, że nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną.
3. Sprzedawca wyłoniony w drodze postępowania zobowiązuje się dokonać w imieniu
Zamawiającego

wypowiedzenia

dotychczas

obowiązujących

umów

na

podstawie

pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego i podmioty reprezentowane w przetargu
przez Zamawiającego.
4. W ramach umowy Sprzedawca wyłoniony w drodze postępowania zobowiązany będzie
również do:
1) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej ze
Sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,
2) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu

dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej
lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia
usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia
stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,
3) doprowadzenia do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na warunkach dotychczas obowiązującej umowy z
dystrybutorem w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zgłoszenia zmiany sprzedawcy.
Zamawiający wraz z pozostałymi podmiotami biorącymi udział w przetargu dostarczą na
prośbę Sprzedawcy niezbędnych danych do dokonania zgłoszenia nowej umowy sprzedaży
energii elektrycznej i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
5. Zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla dowolnego punktu poboru wskazanego
w Załączniku l do SIWZ nie będzie stanowić przyczyn rozwiązania całej umowy chyba, że
przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru. Zaprzestanie sprzedaży energii
elektrycznej do wskazanych punktów będzie miało miejsce w przypadku:
1) likwidacji punktu poboru lub obiektu
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2) zmiany właściciela punktu poboru lub obiektu, po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy
o likwidacji wybranych punktów.
ROZDZIAŁ V OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,
DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

JEŻELI

ZAMAWIAJĄCY

ROZDZIAŁ VI INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.l PKT 6 1 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3
UATAWY:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.l pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
ROZDZIAŁ VII OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA
PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
ROZDZIAŁ IX WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART.29 UST.4 PZP.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ X WYMAGANIA DOTYCZĄCE POD WYKONAWSTWA:
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.l ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
ROZDZIAŁ Xl INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ UMOWIE RAMOWEJ:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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ROZDZIAŁ XII INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ XIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA:
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1} nie podlegają wykluczeniu,
2} spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile
obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów.
Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania umowy lub dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę
fub miejsce zamieszkania.
2) sytuacji ekonomicznej !ub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres
zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w
jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu
i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki
dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w
wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. l pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1.
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7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio
innych podmiotów lub własne.
9. Podstawy wykluczenia z postępowania dotyczą:
1} Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art.24 ust.l pkt 12-23,
2} Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt l Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
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. l ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. póz. 978,1259,1513,1830 i 1844
ora z 2016 r. póz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. l ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. póz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz 2016 póz. 615);
3} Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji pomiędzy
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ
XIV
WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE
WARUNKÓW
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

DOKUMENTÓW
UDZIAŁU
W

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć
wraz z ofertą:
1} Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
2} Wypełniony Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4 do SIWZ w tym:
- oświadczenie o korzystaniu przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
z zasobów innych podmiotów (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr
5 do SIWZ.
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5) Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom - załącznik nr
2 pkt 13 do SIWZ.

6) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie - (jeżeli
dotyczy).
7) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie właściwego
rejestru

- pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
8} W przypadku podmiotów występujących wspólnie - pełnomocnictwo podpisane przez

upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do
reprezentowania w postępowaniu(zgodnie z art.23 Pzp).
9} Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli
dotyczy).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizacje zamówienia - art.22d.
2. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dni
upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert:
1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego (www.bip.lipiany.pl) wykaz złożonych w danym postępowaniu
ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem (Załącznik nr 7).
3. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca na żądanie Zamawiającego dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
1) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania
umowy.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt 4
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., póz. 1126).
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów j.w. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
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2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona o której
mowa w art. 24aa ust.l ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art.25 ust.l.
ROZDZIAŁ XV INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA S1ĘZ WYKONAWCAMI:
1. Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. póz. 1020) w postępowaniu o
udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem na nr 91 564 13 85 lub
drogą elektroniczną na adres e-mail inwestycje@lipiany.pl

(w postaci zeskanowanych

podpisanych dokumentów! z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego Rozdziału SIWZ. W przypadku
wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
UWAGA
2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz dla
pełnomocnictwa.
3. Informacja

powyższa

nie

dotyczy formy

dokumentów,

o

których mowa

w

Rozporządzeniu 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. póz. 1126) a w szczególności w § 14 niniejszego
Rozporządzenia.
4. W

przypadku

braku

potwierdzenia

otrzymania

wiadomości

przez

Wykonawcę,

Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany
przez Wykonawcę lub na podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Referat do spraw pozyskiwania środków
przestrzennego

pozabudżetowych, inwestycji

i

planowania
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- specjalista do spraw budownictwa inwestycji i zamówień publicznych Małgorzata Kuczyńska
w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

ROZDZIAŁ XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XVII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XVIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona na/lub według załączonych wzorów dokumentów,
stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji.
3. Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
4. Zaleca się, aby zapisane strony oferty wraz z załącznikami kolejno ponumerować oraz
trwale połączyć.
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi odpowiadać treści
SIWZ.
6. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na komputerze,
maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę (osoby)
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający uznaje, że
podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co najmniej
nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i
nazwiska {podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem np. w formie pieczęci, z
którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego.
8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile wynika z innych
dokumentów
załączonych
przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza złożenie
przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii notarialnie poświadczonej „za
zgodność z oryginałem".
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka
cywilna, konsorcjum). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać
postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać
pełnomocnika (może to być jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum tzw. Lider). Musi
tez wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z
nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o
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udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Oferta
musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkie podmioty
występujące wspólnie. Wszelka korespondencja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego
pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu (w tym koszty
związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty), niezależnie od wyniku postępowania.
11. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej: nazwą i adresem
Zamawiającego i Wykonawcy oraz napisem:
„Oferta na sprzedaż energii elektrycznej"
Nie otwierać przed dniem 07.11.2016r. godz. 12:15
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o prowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 11 oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofywać
dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
13. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób
nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
udostępnione. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji
zawartych w ofercie w osobnej, wewnętrznej kopercie, opisanej „Tajemnica
Przedsiębiorstwa". Ponadto Wykonawca powinien wykazać, nie później niż w dniu
składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z nienależytego
oznakowania koperty.

ROZDZIAŁ XIX MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności l, 74-240 Lipiany.
Pokój nr 18 do dnia: 07.11.2016r. do godziny 12:00.
2. Jeżeli oferta wpłynie pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty
decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.11.2016r. o godzinie 12:15 w siedzibie
Zamawiającego w Sali konferencyjnej pok. nr 19.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunki
płatności.
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7. Informacje, o których mowa w punkcie 5 i 6 Zamawiający umieszcza niezwłocznie na
stronie internetowej.
ROZDZIAŁ XX OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Wykonawca określi cenę (wartość realizacji zamówienia) zgodnie z Formularzem
ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Ceny zawarte w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2) muszą być wyrażone w złotych
polskich z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
3. Ceny jednostkowe energii zawarte w Formularzu cenowym (załącznik nr 3) muszą być
wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
4. Wykonawca oblicza cenę według stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego
obowiązującego w dniu składania oferty.
5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami SIWZ, w tym ewentualne koszty związane z zakresem
przedmiotu zamówienia.
6. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianom w trakcie
wykonywania przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT
lub podatku akcyzowego.
ROZDZIAŁ XXI INFPRMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH
MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A
WYKONAWCĄ.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
ROZDZIAŁ XXII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW l SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Najniższa cena (wartość przedmiotu zmówienia) - 100 %
2. Komisja przetargowa przyzna ocenianej ofercie punkty obliczone według wzoru:
C = ( Cmin / Coferta ) x 100 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za cenę ( max 100)
Cmin - cena najniższa
Coferta - cena badanej oferty
3. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot
zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane w §
38 - 43 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 póz.
623 z późn. zm.}.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art.87 ust.l ustawy
Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art.87 ust.2 Pzp.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. l ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
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ROZDZIAŁ XXIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny
ofert. Zgodnie z art.91 ust.5 ustawy Pzp, w przypadku, gdy jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający mogą zawrzeć umowy przed upływem terminu o którym mowa w punkcie 3
SIWZ w przypadku wystąpienia przesłanek w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXIV ISTOTNE POSTANOWIENIA, WPROWADZONE DO TREŚcf
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
2. Istotne postanowienia oraz wymagania Zamawiającego i jednostek organizacyjnych wobec
Wykonawcy i warunki dotyczące zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 6).
Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą zawarte z Gminą Lipiany wg załącznika nr l do
(wzoru) umowy.
3. Umowa może ulec zmianie w wyniku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
2) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot
umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i
kwalifikacjami,
3) wystąpienia siły wyższej.
ROZDZIAŁ XXV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są:
1} Odwołanie,
2) Skarga do sadu.

ROZDZIAŁ XXVII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty w w/w postępowaniu.
3. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
pod pojęciem:
1) grupy kapitałowej - rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę;
2) przedsiębiorcy - rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby
nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli
koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
d) związek przedsiębiorców (izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji) — na potrzeby przepisów
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów;
3} przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywierania decydującego
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w
szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w
zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
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nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
W oparciu o powyższe informacje Wykonawca podejmie decyzję o przynależności do grupy
kapitałowej.

ROZDZIAŁ XXVIII ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA:
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

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