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Ogłoszenie nr 608281-N-2017 z dnia 2017-10-27 r.

Gmina Grodzisko Dolne: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek
organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów
użytkowych, oświetlenia ulicznego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Podmiot
1. Gmina Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 125A, 37-306 Grodzisko Dolne, NIP: 816-15-70-014
2. Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym, Grodzisko Dolne 150, 37-306 Grodzisko Dolne, NIP:
816-15-23-285
3. Zespół Szkół w Grodzisku Górnym im. Franciszka Leji, Grodzisko Górne 503, 37-306 Grodzisko
Dolne, NIP: 816-15-23-279
4. Środowiskowy Dom Samopomocy, Laszczyny 62, 37-306 Grodzisko Dolne, NIP: 816-16-80-033
5. Gminna Biblioteka Publiczna, Grodzisko Górne 489a, 37-306 Grodzisko Dolne, NIP:
816-11-05-180
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Grodzisko Dolne 134, 37-306 Grodzisko Dolne, NIP:
816-15-46-091
7. Gminny Ośrodek Kultury, Grodzisko Dolne 332, 37-306 Grodzisko Dolne, NIP: 816-11-05-174
8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Laszczyny 75A, 37-306 Grodzisko Dolne, NIP: 816-17-01-077
9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Chodaczów 59A, 37-306 Grodzisko Dolne, NIP: 816-17-01-060
10.Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka, Opaleniska 85, 37-306
Grodzisko Dolne, NIP: 816-16-75-670
11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Wólka Grodziska 116B, 37-306 Grodzisko Dolne, NIP:
816-15-41-001
12. PGK Sp. z o.o., Grodzisko Dolne 126, 37-306 Grodzisko Dolne, NIP: 816-16-93-001

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodzisko Dolne, krajowy numer identyfikacyjny 690581710, ul.
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Grodzisko Dolne 125 a , 37-306 Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17
2428265, e-mail urzad@grodziskodolne.pl, faks 17 2436038.
Adres strony internetowej (URL): www.grodziskodolne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://bip.grodziskodolne.pl/36-ogloszenia/5884-zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.grodziskodolne.pl/36-ogloszenia/5884-zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Grodzisko Dolne , 37- 306 Grodzisko Dolne (sekretariat Urzędu – pok. Nr 16)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy
Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji
budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego”
Numer referencyjny: RI.271.19.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Kod przedmiotu zamówienia wg CPV: 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna,
słoneczna i jądrowa, 09310000-5 elektryczność. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup
energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz
Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia
ulicznego. 2. Zamówienie obejmuje zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne oraz 4
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, Gminnej Biblioteki Publicznej,
Ośrodka Kultury, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i 4 Stowarzyszeń. 3.
Zestawienie punktów poboru energii wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich
świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz szczegółowego zapotrzebowania na
energię elektryczną stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 4.
Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 3 SIWZ. 5.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostaw za okres 2018-2019 wynosi 1 869 420 kWh,
w tym energia rozliczana: 1) Całodobowa: - w grupie taryfowej C11 - 191 770 kWh - w grupie
taryfowej G11 - 1 500 kWh 2) W grupie taryfowej C12a: - strefa szczytowa - 440 280 kWh - strefa
pozaszczytowa - 1 045 020 kWh 3) W grupie taryfowej C12b: - strefa dzienna - 18 000 kWh - strefa
nocna - 23 100 kWh 4) W grupie taryfowej B22: - strefa szczytowa - 32 000 kWh - strefa
pozaszczytowa- 117 750 kWh 6. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana
powyżej oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie
wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących
poszczególnych Odbiorców końcowych. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy
zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 2 do SIWZ) uzależnione będzie wyłącznie od
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rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości
zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny
energii. 7. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych
roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub
poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii
elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 2 do SIWZ, w szczególności
spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości Punktów Poboru Energii (PPE) dla
poszczególnych Odbiorców, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE. 8.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą wyłącznie w PLN. 9. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie
1 243 kW. 10. Informacje dodatkowe: Celem niniejszego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz
uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający
zamierza..osiągnąć..powyższe w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za
kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnej grupy taryfowej, dlatego w zaoferowanej jednostkowej
cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania
handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych. Energia elektryczna powinna spełniać jakościowe
standardy obsługi zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09310000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
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II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj.: a)
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z póź. zm.), b) aktualną umowę z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej zawartej
na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawców nie będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy i opiszą brak podstaw do
wykluczenia w zał. nr 4 do SIWZ (dok. JEDZ); 2) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy; 3)
spełniają warunki określone w ogłoszeniu i w niniejszej SIWZ, w tym przedstawią ofertę na
wymaganym formularzu zał. Nr 1 do SIWZ oraz do oferty załączą w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu - wypełniony formularz „JEDZ” (Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia) stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ – w związku z wejściem w życie w
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dniu 18 kwietnia 2016 r Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych zawartej w Komunikacie UZP dotyczącym rekomendacji obowiązywania Dyrektywy
2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz Rozporządzenia
Wykonawczego Komisji UE 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016r. (Dz. Urz. UE L 3/16); W celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani również do złożenia
następującego oświadczenia: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według załącznika Nr 5 do SIWZ). Oświadczenie, o
którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1) do
wypełnionego oświadczenia (zał.nr 5 SIWZ) należy dołączyć listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tj. z 2017r poz. 229 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej:4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu ( w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę);5) kopię lub oryginał aktualnego zaświadczenia z właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne lub uzyskał zgodne z obowiązującym prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą
otwarcia ofert; 6) kopię lub oryginał aktualnego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem wymaganych podatków lub uzyskał
zgodne z obowiązującym prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę,
którego oferta będzie oceniona najwyżej: 1. Wykonawca, którego oferta będzie oceniona najwyżej,
będzie miał obowiązek, na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie, złożenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 1) aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki; 2) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce
dostarczania energii elektrycznej zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia - w
przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kompletna oferta musi zawierać: 1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dokument JEDZ stanowiący zał. nr 4 do SIWZ
wypełniony o właściwe informacje. 3. Stosowne pełnomocnictwo/-a – w przypadku, gdy
upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z
właściwego rejestru. 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. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy),
samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi
Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23
Pzp) wg załącznika Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązana z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym
mowa wyżej lub oświadczenie jest niekompletne zawiera błędy lub budzi wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia,
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uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
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Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
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wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w sytuacji: a) gdy wprowadzenie tych zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; b) zmian
organizacyjno-prawnych Wykonawcy; c) zmian cen jednostkowych w przypadku zmiany ustawowej
stawki podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT; d) zmiany grup taryfowych dla
punktów poboru na grupy taryfowe wymienione w ofercie i umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wszelkie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, powinny być
załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i
opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym
uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcom i innym osobom, a także „podmiotom”, o których mowa w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy,
którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, o
których mowa w dziale VI ustawy; 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1)
określenia warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o
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udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego; 4) opisu przedmiotu zamówienia; 5)
wyboru najkorzystniejszej oferty. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie
czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła
kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie
jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób natomiast
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Szczegółowe
zasady dotyczące stosowania odwołań określa dział VI ustawy: Środki ochrony prawnej.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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