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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Gmina Tczów 
Tczów 124 
26-706 Tczów  
Tel. (48) 676-80-23 
Fax.(48) 676-80-22 
www.tczow.pl  
gmina@tczow.pl 
Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek, od 7:30 do 15:30. 

Zamawiający działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz następujących jednostek: 
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących, Tczów, 26-706 Tczów 
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Św. Jadwigi, Rawica, 26-706 Tczów 
3) Publiczna Szkoła Podstawowa, Brzezinki Stare, 26-706 Tczów 
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego, Janów, 26-706 Tczów 

2. Definicje 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 
1) Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się  

o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
2) Zamawiającego – uważa się Gminę Tczów, z siedzibą w Tczowie 124, 26-706 Tczów. 
3) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
4) Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
5) OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja SA 
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3. Tryb udzielania zamówienia 

Przetarg nieograniczony. 

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu 

Informacje o przetargu zostały opublikowane: 
1) Na stronie internetowej Zamawiającego - adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: www.tczow.pl 
2) W siedzibie Zamawiającego w Tczowie 124, 26-706 Tczów 
3) W Biuletynie Zamówień Publicznych 

5. Przedmiot zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Załącznikach nr 6a i 6b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Obowiązujące umowy kompleksowe lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zostaną wypowiedziane i zawarte zostaną nowe odrębne umowy 
sprzedaży oraz nowe umowy dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie 
wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe), o ile nie 
zostały wcześniej wypowiedziane (informacja w Załącznikach nr 6a i 6b), oraz reprezentowanie Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych lub zawarcie w imieniu Zamawiającego i jego jednostek 
organizacyjnych nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo. 

Zamawiający planuje zmianę grup taryfowych lub/oraz mocy umownych w wybranych punktach poboru w celu optymalizacji kosztów przesyłowych. 
Zamawiający złożył odpowiednie wnioski o zmianę grup taryfowych według informacji zawartej w Załącznikach nr 6a i 6b w dniu 14 lutego 2013 r. 
Zamawiający poczyni odpowiednie ustalenia i działania samodzielnie z OSD. O odpowiednich zmianach zostanie także poinformowany Wykonawca, a 
ewentualne zmiany zostaną uwzględnione we właściwym załączniku do umowy zakupu energii elektrycznej. Ewentualna zmiana grup taryfowych 
będzie dotyczyć jedynie zmian w zakresie odpowiednich kategorii grup przyłączeniowych np. zmiana z C11 na C12b. Zmiana grup taryfowych nie 
będzie mieć wpływu na cenę jednostkową energii elektrycznej, ponieważ Zamawiający organizacyjne wymaga przedstawienia oferty z ceną 
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całodobową. 

Symbol CPV: 09.30.00.00-2 

6. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. Zamówienia uzupełniające 
będą dotyczyły zakresu zamówienia określonego w dokumentacji. Zamówienie uzupełniające będzie w zakresie do 20 % zamówienia podstawowego.   

8. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia  2014 r. dla punktów poboru określonych w poz. 1-8; 10-26 w Załączniku nr 6b  
oraz od 1 czerwca 2013 r. do 31 grudnia  2014 r. dla punktów poboru określonych w poz. 1-42 w Załączniku nr 6a i dla punktu poboru określonego w 
poz. 9 w Załączniku nr 6b 

Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem nie dłuższego niż 21 
miesięcznego okresu realizacji zamówienia (do 31 grudnia 2014 r.). Podany powyżej termin rozpoczęcia wykonania zamówienia jest uwarunkowany 
zakończeniem procedury wyboru i zgłoszenia umowy z wybranym Wykonawcą, zakończeniem obowiązywania aktualnych umów dostawy i dystrybucji 
energii elektrycznej oraz spełnieniem wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, a w szczególności zawarciem umowy świadczenia usług 
dystrybucji między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi a OSD. 
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10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

1) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku gdy Wykonawca posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania Umowy. 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, 
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań. 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań. 

d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku gdy Wykonawca posiadają zawartą umowę lub promesę umowy z właściwym OSD 
działającym na terenie punktów poboru określonych w opisie przedmiotu zamówienia umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, 
b) warunki określone w ust. 1 niniejszego rozdziału musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 

3) Fakt niewykazania spełnienia warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz niespełnienie warunku wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z powodu warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy. 

4) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
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2) Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, aktualnej decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych            
w ust. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, 
że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
b) powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów,  
o których mowa w ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższy dokument musi być wystawiony z zachowaniem terminów, o których mowa         
w ust. 2. 

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w ust. 1-5 potwierdzające, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
7) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.  
8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa przynajmniej jeden z wykonawców lub 

wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.  
9) Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy lub promesy zawarcia umowy na dzień wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej  

z Zamawiającym z właściwym OSD działającym na terenie punktów poboru określonych w opisie przedmiotu zamówienia umożliwiającej 
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD oraz decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ. 

10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa przynajmniej jeden z wykonawców lub 
wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. 
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11) Pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawców działających wspólnie w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia publicznego.   

12) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona 
będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w złotych polskich. 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 

Wymagania podstawowe. 
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) 
wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że 
jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do 
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 

5) Załączniki dołączone do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez 
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Wykonawcę w formie zgodnej z podaną. 
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia załączników do niniejszej SIWZ mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 
3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane 
przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach,  
w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność  
z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 14 SIWZ w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. Oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 

Zawartość oferty. 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 



 

11 
 

a) Załącznik nr 1 - Oferta, sporządzona na podstawie wzoru do niniejszej SIWZ, 
b) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru do niniejszej SIWZ, 
c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru do niniejszej SIWZ, 
d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru do niniejszej SIWZ.  
e) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy lub promesy zawarcia umowy na dzień wejścia w życie umowy sprzedaży 

energii elektrycznej z Zamawiającym, właściwym OSD działającym na terenie punktów poboru określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD oraz decyzji udzielającej 
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, według wzoru do niniejszej SIWZ, 

f) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie 
odpisu z właściwego rejestru,   

g) 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, dotyczy również spółek cywilnych, o ile stosowne zapisy nie wynikają z treści umowy spółki, 

h) pozostałe dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ, 
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Jeżeli według Wykonawcy oferta zawiera informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, ze zm.), należy je oznaczyć klauzulą  
NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie na końcu oferty. W innym przypadku 
wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem  
z protokołem postępowania. 
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15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: 
1) w zakresie technicznym i w sprawach dotyczących zamówień publicznych: 

Ewa Dobosz tel. 48 676 80 23  (dobosz@tczow.pl) 

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

1) Ofertę należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego w Tczowie, w pok. nr 3 w nieprzekraczalnym terminie: 
 

 
 

2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
Gmina Tczów, Tczów 124, 26-706 Tczów. 
Oferta w postępowaniu na: 
„zakup energii elektrycznej dla punktów poboru  Gminy Tczów i jej jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO”. 
Nie otwierać przed dniem: 22 lutego 2013 r. do godz. 12:30 

3) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz numery telefonów Wykonawcy. 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tczowie, pokój  22. 
  

w dniu 22 lutego 2013 r. o godz. 12:30 
 

18. Zmiana lub wycofanie oferty 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przed upływem terminu składania ofert Ofertę. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak  

do dnia 22 lutego 2013 r. do godz. 12:25 
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w pkt. 16 powyżej, będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne 
oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 

19. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

20. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla punktów poboru wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącymi Załączniki nr 6a i 6b  do niniejszej SIWZ tj. za 754 165 kWh energii elektrycznej, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na 
energię elektryczną w okresie 1 kwietnia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r. 

2) Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż 
cztery miejsca po przecinku. Opłaty handlowe oraz ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto. Cena 
jednostkowa brutto może ulec wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub 
ustawowej zmiany podatku VAT. 

3) Cena oferty winna być obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym stanowiący Załącznik nr 2 do 
niniejszego SIWZ. 

4) Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru: 
C = [(Cj1 x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 01.06.2013-31.01.2014 dla punktów poboru wymienionych w Załączniku 
nr 6a do SIWZ) + podatek VAT] + [(Cj2 x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 01.04.2013-31.01.2014 dla punktów poboru 
wymienionych w Załączniku nr 6b do SIWZ) + podatek VAT] 
gdzie: 
Cj1 – cena jednostkowa dla energii elektrycznej czynnej w okresie 01.06.2013-31.01.2014 dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 6a 
do SIWZ, 
Cj2 – cena jednostkowa dla energii elektrycznej czynnej w okresie 01.04.2012-31.01.2014 dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 6b 
do SIWZ, 
 



 

14 
 

następnie wpisać w druku „Oferta” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc 
po przecinku. 

21. Kryteria oceny ofert 

Oferty będą oceniane w dwóch etapach: 

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 
1. Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone. 
2. Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych i SIWZ. 
3. W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert stosownie do art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ. 

II etap: ocena merytoryczna według określonego kryterium. 

1) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty brutto – 100 %. 
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru: 
(Cn/Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów  
gdzie: 
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,  
Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej, 
100 – wskaźnik stały, 
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane  
w SIWZ. 
2) Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty. 
3) Ceny jednostkowe za energię elektryczną przyjęte w ofercie będą stałe w okresie objętym umową. Należności z tytułu wykonania zamówienia 
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będą regulowane na warunkach określonych w umowie stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

22. Tryb oceny ofert 

Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie wykonawca zawarł 
w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy. 
 
Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 
oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta 
zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3. Ustawy. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3. Ustawy, niezależnie od innych 
skutków przewidzianych prawem. 
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23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,  

a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

 terminie zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą, 
 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając stosowne uzasadnienie, 
 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  podając stosowne uzasadnienie.  

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyższą informację również na stronie internetowej oraz  
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych 
w art. 93 ust. 1 Ustawy. 

3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane 

faksem lub pocztą elektroniczną, lub 
 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty, jeżeli zostało ono przesłane 

pisemnie, 
 w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 
4) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 
unieważnienia postępowania. 
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24. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

1) Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
a) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej, 
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, 
e) jest zawarta na okres nie dłuższy niż 21 miesięcy (do 31 grudnia 2014 r.), 
f) podlega unieważnieniu: 

 jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy, 
 w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

25. Środki ochrony prawnej 

Informacje ogólne. 
1) Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i następne Ustawy. 
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są: 

a) odwołanie 
b) skarga do sądu 

3) Środki ochrony prawnej, przysługują: 
a) Wykonawcom, 
b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy. 

Odwołanie. 
Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Przepisy dotyczące odwołania zawarte są w art. 180 – 198 
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Ustawy.  
Skarga do sądu. 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skargi do sądu 
uregulowane są w art.198 a – art.198 g ustawy. 

26. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, dokumenty oraz inne informacje między Zamawiającym i Wykonawcami będą 
przekazywane pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski lub 
dokumenty faksem bądź pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2) Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu również w formie elektronicznej na adres: dobosz@tczow.pl 
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień 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 tj. 22.02.2013r. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 
5) Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie 

internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 
6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę 

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazana została SIWZ oraz zamieści treść zmiany na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

7) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający umieści stosowne ogłoszenie na stronie 
internetowej, a także w Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz, jeżeli to konieczne, przekaże odpowiednie informacje Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich. 

8) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia niezbędny okaże się dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ 
oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego. 
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27. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

28. Podwykonawstwo 

Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. 

29. Wykaz załączników, stanowiących integralną część niniejszej SIWZ 

Załącznik nr 1 - Oferta, sporządzona na podstawie wzoru do niniejszej SIWZ. 
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy, sporządzona na podstawie wzoru do niniejszej SIWZ. 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru do niniejszej SIWZ. 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu, według wzoru do niniejszej SIWZ. 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy lub promesy zawarcia umowy na dzień wejścia w życie umowy sprzedaży energii 
elektrycznej z Zamawiającym, z właściwym OSD działającym na terenie punktów poboru określonych w opisie przedmiotu zamówienia umożliwiającej 
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD oraz decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, według wzoru do niniejszej SIWZ. 
Załącznik nr 6a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (GMINA TCZÓW OŚWIETLENIE ULICZNE) 
Załącznik nr 6b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 7- Wzór umowy wraz z załącznikami w sprawie zamówienia publicznego. 

               
Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego 

               
                 Wójt  
/-/inż. Andrzej Wolszczak  

                13.02.2013 r.   


