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Nr sprawy: PE 01/04/2020 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

(SIWZ - na podst. art. 36 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /uPzp – 

tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

 

 

sprzedaż energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2020r. do 30.06.2021r.  

do  punktów poboru (PPE) należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 

Sejnach Sp. z o.o.  

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o., ul. 1 Maja 15 16-500 

Sejny 

Biuro czynne: Pn. - Pt.: 700 - 1500 

tel. 87 516 21 86 

Adres strony internetowej: www.pgk.sejny.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. uPzp. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że                               

w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy uPzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp. 

4. Ogłoszenie do sprawy nr PE 01/04/2020 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 30.04.2020r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego 

www.pgk.sejny.pl,  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2020 

r. do 30.06.2021 r.  do punktów poboru (PPE) należących do Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej w Sejnach zgodnie z Załącznikiem: nr 6 do siwz zawierającymi 

szczegółowe wykazy punktów poboru energii elektrycznej, grupy taryfowe, opisy 

charakterystyki i szacunkowym zapotrzebowaniem mocy. Powyższe dane mają charakter 

orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na 

poziomie (+/-) 25%. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia. 

2. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. W przypadku 

niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii, 

Zamawiającemu przysługuje bonifikata - zgodnie z zasadami określonymi w § 42 

http://www.pgk.sejny.pl/
http://www.pgk.sejny.pl/
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Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r.w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 

2019 poz. 503 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym 

jakościowych standardów obsług. 

3. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09310000-5 Elektryczność. 

4. Stosowane okresy rozliczeniowe: 1 miesiąc. 

5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie umów zawartych pomiędzy 

zamawiającym, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).  

6. Zamawiający posiada podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. 

7. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia 

w imieniu własnym i zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu 

OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o 

przekazane przez zamawiającego (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) 

dane do zmiany sprzedawcy.  

8. Dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną w Umowie 

sprzedaży/załączniku do Umowy sprzedaży energii elektrycznej 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

12. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził 

dialogu technicznego. 

13. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp. 

14. Nazwy punktów poboru energii elektrycznej wskazane na fakturze powinny być z godne z 

nazwami punktów poboru energii elektrycznej wskazane w Załączniku nr 7 do SIWZ 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Sprzedaż energii elektrycznej następować będzie w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2021r 

2. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży do poszczególnych PPE z 

przyczyn proceduralnych nie leżących po stronie wykonawcy. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPO-

WANIU 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w siwz i 

ogłoszeniu o zamówieniu.  

2. Zamawiający, w oparciu o art. 22 ust. 1 b uPzp, wymaga wykazania  spełniania następujących 

warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:  

1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót 

energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
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2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie 

nie mniejszym niż  700.000 kWh (siedemset tysięcy), z czego co najmniej 1 (jedna) sprzedaż 

była nie mniejsza nić  400.000 kWh (czterysta tysięcy) oraz sprzedaży energii elektrycznej do 

co najmniej 3 (trzech) punktów poboru, przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu 

umów/kontraktów sprzedaży do wymaganej ilości PPE zostały (są) wykonane (wykonywane) 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie: 

3. Zamawiający, w oparciu o art. 22 ust. 1 b uPzp, wymaga wykazania  spełniania następujących 

warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Wykonawca musi wykazać posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 złotych). 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który 

nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 

23 uPzp.  

7. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może, zgodnie 

z art. 22a uPzp, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. 

1) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (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 zdolności są wymagane),  

2) Zamawiający oceni 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 zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 uPzp 

oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 2 uPzp.  

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

DZIAŁU W POSTĘPOWANIU I W CELU WYKAZU BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. do siwz pn. oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

2) *zobowiązanie podmiotu trzeciego (pisemne), o którym mowa w pkt. 5.7 1) niniejszej siwz. 

Informacje zawarte w ww. dokumentach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 

mowa w pkt. 6.1.1) niniejszej siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1) niniejszej siwz.  

4. Informacja dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 uPzp): 

1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania, 

2) każdy z wykonawców oddzielnie musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2. siwz,  

3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni łącznie spełniać warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 uPzp,   

4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie, 

5) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia  umowy 

regulującej współpracę wykonawców, 

6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako reprezentant pozostałych. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

6. W związku z zastosowaniem procedury wynikającej z art. 24aa uPzp (tzw. procedura 

odwrócona) Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie 

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. 1 uPzp: 

8. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  

1) Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

 

2) wykaz sprzedaży wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których sprzedaże zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te sprzedaże zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przed podmiot, na rzecz którego sprzedaże były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

3) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy  00/100 złotych) 
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

9. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: odpis z właściwego rejestru lub 

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp; 

10. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

innych podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych 

podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 uPzp oraz 

podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 uPzp, które wskazane zostały przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz. zażąda przedłożenia w stosunku do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.9) niniejszej siwz.  
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.9) niniejszej SIWZ - składa dokument/y 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa 

w pkt. 6.9. niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. 

13. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1.1) niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

14. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa wa art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 uPzp ,jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.  

 

 

Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126) Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostępność 

oświadczeń lub dokumentów, które są w posiadaniu Zamawiającego albo które są dostępne w 

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych.  
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7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zeskanowany 

dokument), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w 

rozdziale 6 niniejszej SIWZ, dla których wymagana jest forma pisemna. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: info@pgk.sejny.pl lub faksem pod nr 

87 516-21-86.  

3. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści siwz: 

1) wyjaśnień dotyczących treści SIWZ Zamawiający udzieli niezwłocznie jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 

2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym 

mowa w pkt. 7.3. ppkt 1 SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, 

3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 7.3. ppkt 1 SIWZ, 

4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ 

www.algawa4bip.pl. 

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazanych drogą 

elektroniczną lub faksem.  

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub 

pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 

adresata przed upływem odpowiednich terminów.  

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami: Mariusz Jagłowski: 

 tel. 87 516-21-86.  

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wadium. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

30 dni. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć jedną Ofertę wg wzoru Formularza oferty stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ). 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, 

natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, 

należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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4. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do działania w 

imieniu wykonawcy. 

5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy oraz opatrzone datą 

naniesienia zmian. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz (o ile jest to niezbędne) 

pełnomocnictwo. 

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

przez wykonawcę. 

8. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę pełnomocnictwem, dokument należy 

złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza, a informację o 

pełnomocnictwie należy zamieścić również w Formularzu ofertowym. 

9. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu MR dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne 

niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o., Marynowo 35, 

16-500 Sejny, w sekretariacie i oznakować w następujący sposób: 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. 

Sprzedaż energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2021.,  

znak sprawy: PE 01/04/2020                                                  

 

 

11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z 

dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”. 

13. Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

14. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:  

1) jest niezgodna z ustawą Pzp; 

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

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

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; 
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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 art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 

9) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób. 

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Składanie ofert: w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach 

Spółka z o.o., Marynowo 35, 16-500 Sejny, do dnia  13.05.2020r. do godz. 9.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2020r. o godz. 9.15 w siedzibie 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o., Marynowo 35, 

16-500 Sejny. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich 

otwarcia. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie zastosowanie mają 

przepisy art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

7. 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. 

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej 

kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy zamawiający 

zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Sposób obliczenia ceny 

Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru: 

           C = Cjbrutto x E  

gdzie: 

Cj brutto = Cj netto +podatek VAT 
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C - cena oferty brutto 

Cj netto  - cena jednostkowa energii elektrycznej netto [w zł za MWh] (dla wszystkich 

grup taryfowych oraz obowiązujących w nich stref) dostarczanej do punktów poboru 

szczegółowo opisanych w Załączniku nr 6 do SIWZ.  

Podatek VAT – wartość należnego podatku od towarów i usług zgodnie z 

obowiązującymi na dzień składania Oferty przepisami  

E - szacunkowa ilość energii elektrycznej [w MWh] dostarczanej w okresie 

obowiązywania umowy do punktów poboru opisanych w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

2. Cena jednostkowa podana przez wykonawcę powinny uwzględniać zysk wykonawcy, oraz 

wszystkie inne koszty (w tym opłaty handlowe) związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji, jak również możliwe odchyłki 

wielkości poboru energii elektrycznej. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być 

zgodne z Formularzem załączonym do niniejszej Specyfikacji (Załącznik nr 1 ). 

4. Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną o 

obowiązującą w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).  

5. Cena jednostkowa netto za 1 MWh podana przez Wykonawcę pozostanie przez cały okres 

realizacji umowy niezmienna, z zastrzeżeniem zapisów Umowy (§ 17 Istotne 

postanowienia umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ). 

6. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych. 

7. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert – cena 100% 

2. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. W 

pozostałych przypadkach liczba punktów będzie obliczana wg poniższego wzoru: 

                                                               

                                                                Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert 

Punktacja badanej oferty wg kryterium ceny = ------------------------------------ x 100 

                Cena oferty badanej  

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma 

największą ilość punktów. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 

z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

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, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o kryteria wskazane w pkt 1. 

9. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  

 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,  

4) unieważnieniu postępowania. 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie 

pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie 

uwzględniało tej czynności prawnej. 

2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu, przed udzieleniem 

zamówienia, umowy pomiędzy wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia 

publicznego. 

3. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie 

niezbędne umowy, uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy. 

4. Zamawiający zastrzega prawo żądania od wykonawcy (na każdym etapie realizacji 

umowy) złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających zdolność do należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH 

1. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów drogą korespondencyjną. 

2. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta 

zostanie umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

3. W przypadku podpisywania umowy przez Pełnomocnika Wykonawcy, Pełnomocnik 

zobowiązany będzie do złożenia zamawiającemu dokumentu Pełnomocnictwa (oryginał 

lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

4. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 3 – Istotne postanowienia umowy.  

6. Zamawiający przewidział możliwość wahania ilości pobranej energii elektrycznej na 

poziomie +/-25%. 

7. Zamawiający przewidział możliwość zmiany ilości PPE wynikającej z włączenia do 

umowy nowych PPE w związku z np. przejęciem punktów od innych podmiotów, 

wybudowaniem nowych lub np. wyłączenia obiektu z eksploatacji, zmiany stanu 

prawnego obiektu.  

8. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Wykazany na 

fakturze okres rozliczeniowy musi być zgodny z okresem rozliczeniowym 

udostępnionym Wykonawcy przez OSD. W przypadku stwierdzenia różnicy w okresie 

rozliczeniowym, Nabywcy faktury/Odbiorcy faktury przysługuje uprawnienie do złożenia 

reklamacji i żądania skorygowania faktury. 

9.  Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy 

wyłącznie na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej przekazanych przez OSD 

za dany okres rozliczeniowy. Na pisemne żądanie Zamawiającego (Odbiorcy) 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji w sprawie uzyskania 

od OSD danych o zużyciu, o których mowa w zdaniu pierwszym. W razie konieczności 

uzyskania informacji od OSD, Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do 

uzyskania od OSD danych stanowiących podstawę rozliczenia energii elektrycznej, w 

tym do uzyskania informacji o terminach udostępnienia Wykonawcy danych. 

10. Faktury wykonawca wystawiać będzie zgodnie z dyspozycją zamawiającego zawartą w 

umowie lub w załączniku do Umowy.  

11. Zamawiający nie dopuszcza dokonania przez wykonawcę samodzielnej zmiany terminu 

rozpoczęcia sprzedaży do poszczególnych punktów. Obowiązującymi terminami 

sprzedaży do poszczególnych punktów poboru są daty wskazane w SIWZ. 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Każdemu 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 uPzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI uPzp. 
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SIWZ Zatwierdził: 

 

Prezes Zarządu 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

w Sejnach Spółka z o.o.  

w dniu 30.04.2020r.  

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik nr 1 Formularz oferty,  

Załącznik nr 2 Wykaz sprzedaży,  

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy,  

Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo,  

Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

Załącznik nr 6 Wykaz punktów poboru,  

Załącznik nr 7 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 8 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

 


