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Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579); zwanej dalej u.p.z.p.
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Siedziba: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190 
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 10
e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl URL: http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 u.p.z.p.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej z uwzględnieniem zasad 
określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 
t.j. z dnia 2017.02.06).

Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii przez 
Zamawiającego, zgodnie ze złożonymi przez Wykonawcę rozliczeniem.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
Zamawiający posiada umowę na usługę dystrybucji energii elektrycznej zawartą na czas 
nieokreślony. Operatorem systemu dystrybucyjnego jest: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
Zamawiający jest rozliczany za świadczoną usługę dystrybucji energii elektrycznej w grupie 
taryfowej B23 w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych.

Zamawiający posiada umowę na sprzedaż energii elektrycznej, której termin upływa 31.07.2018 
roku.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie również zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do 
realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, których stroną jest Zamawiający.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II niniejszej SIWZ.

Wspólny słownik Zamówień (CPV):
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 Elektryczność

4. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Za ważnie złożoną zostanie uznana oferta
złożona tylko i wyłącznie na pełen zakres przedmiotu zamówienia na warunkach wskazanych w 
SIWZ.

5.  Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej, zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu, wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 u.p.z.p.
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1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji 
przewidzianej w dyspozycji art. 93 ust. 4 u.p.z.p.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 u.p.z.p.

6. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r. włącznie.

7. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1), 2) i 4)
u.p.z.p. oraz spełniają następujące warunki:

a) posiadają  kompetencje  lub uprawnienia  do prowadzenia  określonej  działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający  nie  precyzuje  w  tym  zakresie  żadnych  wymagań,  których  spełnienie
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  w  sposób  szczególny.  Zamawiający  uzna,  że
warunek jest  spełniony,  jeżeli  Wykonawca złoży  stosowne  oświadczenie  (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe.

Zamawiający  nie  precyzuje  w  tym  zakresie  żadnych  wymagań,  których  spełnienie
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  w  sposób  szczególny.  Zamawiający  uzna,  że
warunek jest  spełniony,  jeżeli  Wykonawca złoży  stosowne  oświadczenie  (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

c) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający  nie  precyzuje  w  tym  zakresie  żadnych  wymagań,  których  spełnienie
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  w  sposób  szczególny.  Zamawiający  uzna,  że
warunek jest  spełniony,  jeżeli  Wykonawca złoży  stosowne  oświadczenie  (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2) Poza Wykonawcami,  których dotyczyć  będą przesłanki wskazane w art.  24 ust.  1 u.p.z.p.,  z
postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy:

a/ w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w
postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.) lub
których  upadłość ogłoszono,  z  wyjątkiem wykonawców,  którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie
przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,  chyba  że  sąd
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zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.),

b/ którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich
uczciwość,  w  szczególności  gdy  Wykonawcy  ci  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub
rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

c/ którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w
istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  umowę
koncesji,  zawartą  z Zamawiającym,  o którym mowa w art.  3 ust.  1 pkt 1-4 u.p.z.p.,  co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) u.p.z.p., może przedstawić Zamawiającemu dowody na to, że
podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności
udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,
zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące
wyjaśnienie  stanu faktycznego oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz podjęcie  konkretnych
środków  technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania
dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu
wykonawcy.  Powyższe  nie  ma  zastosowania,  jeżeli  wobec  Wykonawcy,  będącego  podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

a) wykaz oświadczeń w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu:
- do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert (Załącznik nr 2 do SIWZ) 
oświadczenie dotyczące braku występowania w jego wypadku przesłanek wykluczenia z 
postępowania oraz o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający korzystając w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl 
dyspozycji z art. 24aa u.p.z.p. uprawnienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli  Wykonawca  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający  zbada,  czy  nie  podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W 
takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SIWZ jak i przepisy u.p.z.p. 
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
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zamówienie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako 
Wykonawcy składający ofertę wspólną.

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
        
11. Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 45 ust. 1 u.p.z.p) nie wymaga w 
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia wadium.

12. Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 147 ust. 1 u.p.z.p) nie wymaga w 
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN.

14. Zamawiający zgodnie z dyspozycją z art. 36b ust. 1 u.p.z.p. wymaga od Wykonawców którzy 
zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą 
/podwykonawcami/, do określenia w treści ich oferty części zamówienia której wykonanie powierzą
podwykonawcy /podwykonawcom/ oraz podania przez Wykonawcę firmy/firm (nazwy) 
podwykonawcy /podwykonawców/.

15. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
1) Postępowanie prowadzone jest w tylko i wyłącznie w języku polskim.

2) Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz 
inne dokumenty, jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i 
Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną, lub e-mail 
(adres: biuro@zuokspytkowo.pl). Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie 
potwierdzić fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz innych informacji, w 
formie pisemnej lub e-mail.

3) Zamawiający wymaga złożenie oferty w formie pisemnej, w języku polskim za pośrednictwem 
operatora pocztowego, posłańca lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

4)  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
          Joanna Kłoczko, tel. +48 87 555 54 13,

e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl
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Strona internetowa: www.zuokspytkowo.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

16. Przygotowanie oferty:
1) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oraz jej 
załącznikach.

4) Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie 
do ww. czynności prawnej winno wynikać z załączonych do oferty danego Wykonawcy 
dokumentów. 

5) Wszystkie strony oferty winny być złączone w sposób trwały uniemożliwiający ich przypadkowe
rozłączenie bez naruszenia integralności oferty. Jeżeli Wykonawca nie zadba o integralność swojej 
oferty ponosi w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność. Wszelkie poprawki w tekście oferty  
muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę w 
imieniu Wykonawcy.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez 
wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

7) W przypadku dołączenia do oferty dokumentów (pism, oświadczeń, zaświadczeń, certyfikatów 
itp.) lub ich fragmentów, w języku innym niż polski wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia 
na język polski. Za treść tłumaczenia dokonaną przez inną osobę niż tłumacz przysięgły wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

8) Ceny w ofercie muszą być podane w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. Ceny winny 
być wpisane przez Wykonawców do "Formularza Ofertowego" stanowiącego odpowiednio 
Załącznik nr 1 do SIWZ.

9) Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem oferty.

10) W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 u.p.z.p. uprzedzamy wszystkich Wykonawców 
biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji 
zawartych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia, iż określone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zmianami ) za wyjątkiem tych 
informacji jakie zobowiązany jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości. W/w informacji 
nie będą ujawniane, jeżeli wykonawca, który je zastrzega dokona tego nie później niż w terminie 
składania ofert, oświadczając, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4. u.p.z.p.

17. Zawartość oferty
Kompletna oferta musi zawierać :
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
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3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania 
(złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą ofertę) nie jest osoba upoważniona do tej 
czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego.

18. Wprowadzanie zmian do oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone 
w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona 
dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty oznaczone w ww. sposób będą otwierane w 
pierwszej kolejności.

19. Składanie i tryb otwarcia ofert.
1) Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych: „Energia, nie otwierać przed dniem 09.05.2018”  
opatrzone pieczątką Wykonawcy należy złożyć u Zamawiającego, Spytkowo 69, pok. Nr A02. – do 
godz.11:00 w dniu 09.05.2018r.

2) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2018 roku, godz. 11.15 w Spytkowie (Spytkowo 
69) w budynku administracji, sala konferencyjna, pok. Nr A11.

3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do 
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem uznania, że
odmawia on podpisania umowy z konsekwencjami przewidzianymi prawem.

4) W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy u.p.z.p.

20. Termin związania ofertą.
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

21. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Ceny w ofercie muszą być podane w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty.

2) Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe.

22. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1) Cena - 60  %
2) Pochodzenie energii - 40%

Ad.1. Cena w ofercie przetargowej wpisana do formularza ofertowego (załącznik nr 1) musi 
obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
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Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

                              Wartość oferty najtańszej (brutto)
Ocena oferty X = ….................................................. x 100 x 60%
                              Wartość oferty ocenianej (brutto)

Jeżeli zaoferowana przez danego wykonawcę cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego w treści 
SIWZ i ogłoszenia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności będzie niższa o 
30% od wartości zamówienia brutto lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.  

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

Ad. 2. Pochodzenie energii – 40%
Wykonawca wskaże w ofercie jaki % z dostarczanej energii pochodzi z odnawialnych źródeł 
energii.
Liczba punktów wg kryterium ,,Pochodzenie energii” będzie liczona wg wzoru:

Ocena oferty X = % dostarczanej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii 
zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie x 0,4 pkt.

Maksymalna liczba przyznawanych przez Zamawiającego punktów: 40.
Zadeklarowany przez Wykonawcę procent pochodzenia energii musi być podany w zaokrągleniu 
do dwóch miejsc po przecinku.

W sytuacji gdyby Wykonawca nie oświadczył w treści swojej oferty pochodzenia energii, 
Zamawiający przyzna 0 pkt wg kryterium „pochodzenie energii”.

UWAGA! Zamawiający informuję, że kryterium wyboru ofert będzie oceniane w sposób: 
wykonawczy - pochodzenie energii będzie oceniane poprzez oświadczenie, że udział energii 
wytworzonej z OZE, która będzie zakontraktowana po rozstrzygnięciu postępowania 
przetargowego i dostarczana do PPE ujętych w przetargu będzie nie mniejszy niż zadeklarowany w 
formularzu cenowym/zawieranej po przetargu umowie.

3. Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów.
Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów dla rozpatrywanej oferty zostanie przeprowadzony 
według wzoru:

Ostateczna ilość przyznanych punktów (max 100) = liczba otrzymanych
punktów wg kryterium cena + liczba otrzymanych punktów wg kryterium
pochodzenie energii.
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23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w części III niniejszej SIWZ;
6) jest nieważna:
- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części III niniejszej SIWZ.

24. Pytania
W kwestiach budzących wątpliwości co do treści SIWZ Wykonawcom przysługuje prawo do 
wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1, 
1a i 1b u.p.z.p.

25. Środki ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI u.p.z.p. przysługują Wykonawcom jeżeli mają lub
mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 u.p.z.p.

3.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie u.p.z.p.

4.  W związku z tym,  że wartość niniejszego zamówienia jest  mniejsza niż  kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p., odwołanie w niniejszym postępowaniu
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby Odwoławczej  (KIO)  stronom oraz  uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu powszechnego.

6.  W postępowaniu  toczącym się  wskutek  wniesienia  skargi  stosuje  się  odpowiednio  przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

7. Zarówno odwołanie jak i skarga powinny być wnoszone w trybach i na zasadach określonych w
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art. 179 i nast. Działu VI u.p.z.p.

26. Załączniki:
Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty.
Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
oraz o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 3. Wzór o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
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Załącznik nr 1 do  SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez[1]:

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Wykonawca

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu

Adres

Nr telefonu

E-mail

 4. Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego 
niniejszą ofertę oświadczam(y), że:
1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ oraz jej załączników dla niniejszego postępowania o 
zamówienie publiczne i akceptuję (jemy) ją w całości bez zastrzeżeń.
2. Gwarantuje(my) wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.08.2018 r. do 31.07.2019r.. włącznie.

4. Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi ...................PLN, 

(słownie:..........................................................................PLN) plus należny podatek VAT w 

wysokości ...........PLN stawka VAT ......., co stanowi łącznie kwotę ................................ PLN 

(słownie: ........................................................................................ PLN),

Uwaga: Ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

5. Pochodzenie energii: Oświadczam (y), że: …...................... % dostarczanej energii pochodzi z 

odnawialnych źródeł.

6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni.
7. Akceptuje(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SIWZ.
8. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(my) się 
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
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9. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia],
10. na podstawie art. 8 ust. 3 u.p.z.p., [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy)
informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)

od do

11. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

Nazwa części zamówienia Nazwa firm podwykonawców

……………(miejscowość) dnia ……………
    

 
     Podpis:

                 ….......................……………........……….....………
     (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

[1] W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się 
wpisanie danych wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków
konsorcjum.
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Załącznik nr 2 do  SIWZ
OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 u.p.z.p.
dotyczące braku przesłanek do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków

udziału w postępowaniu.

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
WYKONAWCA:

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

1. OŚWIADCZAM, ŻE:
W/w Wykonawca spełnia warunki udziału w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego określone przez Zamawiającego w treści SIWZ oraz ogłoszenia, a wynikające z 
dyspozycji  art. 22 ust. 1 u.p.z.p.

……………......……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW  :

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w w/w postępowaniu, w/w 
Wykonawca polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………., w następującym zakresie …………………................................
…………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………......……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 …………………………………………
(podpis)osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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3. OŚWIADCZAM, ŻE:
1. W/w Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
u.p.z.p.
2. W/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 2 i 4 
u.p.z.p.

……………......……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 …………………………………………
(podpis) osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

4. OŚWIADCZAM, ŻE:
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. u.p.z.p. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 lub 4 u.p.z.p.).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 u.p.z.p. 
podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................

……………......……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 …………………………………………
(podpis)osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję 
się w niniejszym postępowaniu, tj.:……………………………………………………….................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………......……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………
(podpis) osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do  SIWZ

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
WYKONAWCA:

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Mając na uwadze treść dyspozycji z art. 24 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia
29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.2017.1579  t.j. z  dnia 2017.08.24),
niniejszym oświadczam, że: 

1) W/w Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wraz z pozostałymi wykonawcami 
ubiegającymi się o niniejsze zamówienie publiczne**

2) W/w Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co poniżej wymienieni 
wykonawcy: **

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca:
1. …………………………………………………………………………….*
2. ……………………………………………………………………………..*

…............................ dnia .......................r.
..............................................................................
.

Pieczęć i podpis
     * Wypełnia Wykonawca                                                                                                                     
** Niepotrzebne skreślić

Uwaga!
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
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CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dane adresowe Punktu Poboru Energii Elektrycznej (PPE):
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
11-500 Giżycko
Spytkowo 69 położony na działkach 350/14, 350/15, 350/25, 350/26
Przyłącze do obiektu zostało zrealizowane na podstawie:
Warunki o przyłączenie – Nr RP8/303/2012 z dnia 2012-04-24
Umowa o przyłączenie – Nr 325/RP8/2012 z dnia 2012-05-07
Dane PPE:
Grupa przyłączeniowa – III
Napięcie zasilania – 15 kV, 3F
Moc przyłączeniowa – 650 kW
tg φ – 0,4
Zaciski odgałęźne 15 kV na słupie rozgałęźnym w istniejącej linii napowietrznej 15 kV relacji 
Giżycko-Harsz
Stacja zasilająca nr RPZ 110/15 kV Giżycko, Linia SN 15 kV Harsz-Węgorzewo pole.nr.46
stacja transf.SN/Nn 8-X1855 Spytkowo 7
Parametry jakości dostarczania energii elektrycznej:
Łączny czas przerw jednorazowych w dostarczaniu energii elektrycznej [h]:
Nieplanowane – 48
Planowane – 35|
Czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej [h]:
Nieplanowane – 24
Planowane – 16
Moc bezpieczna – 20 kW
Dane układu pomiarowo-rozliczeniowego:
Napięcie pomiaru – 15 kV
Typ pomiaru – pośredni
Miejsce pomiaru energii elektrycznej oraz miejsce lokalizacji układu pomiarowo-
rozliczeniowego:
rozdzielnia nN stacji transformatorowej 8-X1855
Właściciel – Odbiorca
transmisja danych pomiarowych – droga GPRS, własność odbiorcy
Dane do zawarcia umowy handlowej:
Zakres obciążalności układu pomiarowego:
wartość maksymalna – 869 kW
wartość minimalna – 37 kW
Wymagania dla układu pomiarowego-rozliczeniowego:
3xTPU40,11 30/5A, kl.0,2, FS 5,15VA 
3xUMZ 24-1,15000:√3/100:√3, kl.0,5, 50VA
Inne: Numer książki: 9000, nowa zabudowa
Dane do oszacowania wartości usługi zakupu energii elektrycznej:
Moc umowna – 650kW
Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej – 1 100 000kWh
Zamawiający dopuszcza zmiany przewidywanego zużycia.
Od godziny 6.00 do godziny 14.00 przewidywany jest największe zużycie energii elektrycznej.
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CZĘŚĆ III – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zakres umowy – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania umowy.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.08.2018 r. do 31.07.2019 roku włącznie.

Zasady rozliczeń:

a)Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym

Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

b) Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu:

fakturę na koniec okresu rozliczeniowego, której termin płatności wynosi, co najmniej 21 dni, od 

daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym wykonawca zobowiązany jest do doręczenia 

faktury, na co najmniej 14 dni przed tak określonym terminem płatności Zamawiającemu, a w razie 

niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze VAT zostanie automatycznie 

przedłużony o czas opóźnienia.

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości brutto wynagrodzenia w przypadku urzędowej 

zmiany stawki podatku VAT. Zmiana następuje w formie aneksu pod rygorem nieważności.

W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, zmianie ulegną również ceny jednostkowe 

netto, a co za tym idzie wartość brutto zamówienia. Zmiana następuje w formie aneksu pod 

rygorem nieważności.

Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku wprowadzenia lub zmiany opłat lub 

podatków związanych z energia elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem 

kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. Zmiana następuje w formie aneksu pod 

rygorem nieważności.

Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego wskazując równocześnie zmiany 

przepisów prawnych stanowiące podstawę do zmiany umowy.

W treści SIWZ przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne znalazły się jedynie istotne 
z punktu widzenia Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym, mając na uwadze 
specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje, że w treści przyszłej umowy z 
Wykonawcą zapisane zostaną również te postanowienia umowne, które znajdą się w jego ofercie 
przetargowej, w stosunku do których Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że są one 
powszechnie przez niego stosowane w umowach z innymi jego klientami/odbiorcami.
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