
Gmina Przyłęk 
Przyłęk 30 
26-704 Przyłęk              tel.   48 677 30 16 
pow. zwoleński               fax.  48 677 30 01 
woj. mazowieckie              przylek@przylek.pl 

www.bip.przylek.pl 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SIWZ”) 

W  POSTĘPOWANIU  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  

PROWADZONYM  W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  

O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI  207 000 EURO 

NA 
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1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  (art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp) 

1. Nazwa Zamawiającego:  Gmina Przyłęk  

2. Adres Zamawiającego:    Przyłęk 30   

    26-704 Przyłęk 

3. NIP Zamawiającego:  811-175-79-28 

4. Strona internetowa Zamawiającego:  http://www.bip.przylek.pl   

5. Nr sprawy nadany przez Zamawiającego:  GBO.271.11.2015 

 

Zamawiający działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz następujących jednostek: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej, Mszadla Stara 39, 26-704 Przyłęk, NIP 8111692206 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie, Łaguszów 29, 26-704 Przyłęk, NIP 8111696523 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą, Grabów nad Wisłą 57, 26-704 Przyłęk, NIP 8111696517 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie, Babin 38, 26-704 Przyłęk, NIP 8111694300 

5) Publiczne Gimnazjum w Wólce Zamojskiej, Wólka Zamojska 77, 26-704 Przyłęk, NIP 8111695877 

6) Publiczne Gimnazjum w Przyłęku, Przyłęk 142, 26-704 Przyłęk, NIP 8111693803 

7) Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk, NIP 8111711375 

Dla Gminy i pozostałych jednostek zawarte zostaną oddzielne umowy zakupu energii z Wykonawcą dla punktów poboru energii wg Załącznika nr 5 do SIWZ (Opis 

Przedmiotu Zamówienia).  

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 Przyłęk i jej jednostki organizacyjne. 

3) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

http://www.bip.przylek.pl/
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4) Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 

i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349). 

5) OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna. 

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.bip.przylek.pl 

2) W siedzibie Zamawiającego: w Przyłęku 30; 

3) W  Biuletynie Zamówień Publicznych  

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp) 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 Pzp. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp) 

1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2. 

2) Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych.  

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.  

4) Zamawiający ma obecnie zawarte: 

 rozdzielone umowy sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji dla PPE w poz. 1-113 w tabeli 1 w zał. nr 5 do SIWZ (oznaczenie D+O). Umowy te 

są zawarte na czas oznaczony i kończą się dnia 31.12.2015 r. Umowy dystrybucyjne dla tych PPE zawarte są na czas nieoznaczony.  

 kompleksowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla PPE w poz. 114-117 w tabeli 1 w zał. nr 5 do SIWZ (oznaczenie K). Zostaną one 

wypowiedziane przez Zamawiającego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  Nie są zawarte dla tych umów żadne porozumienia czy 

aneksy lojalnościowe.  

Jest to kolejna zmiana sprzedawcy dla PPE, dla których są obecnie zawarte rozdzielone umowy sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji 

http://www.bip.przylek.pl/
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i sprzedawcą jest PGE Obrót S.A. oraz pierwsza zmiana sprzedawcy dla PPE, dla których obecnie są zawarte umowy kompleksowe i sprzedawcą jest także 

PGE Obrót S.A. 

5)  Zawarte zostaną nowe umowy sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich PPE Gminy Przyłęk i pozostałych jednostek (wg zał. nr 5 do SIWZ) na czas 

oznaczony wg dat w tabeli 1 w zał. 5 do SIWZ, oraz nowe umowy dystrybucyjne na czas nieoznaczony tylko dla PPE w poz. 114-117, dla których obecnie są 

zawarte umowy kompleksowe.  

Z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte następujące umowy sprzedaży energii elektrycznej: 

 Umowa 1: dla PPE oświetlenia ulicznego wyszczególnionych w tabeli 1 w zał. 5 do SIWZ w poz. 1-84, podpisywana będzie przez Wójta Gminy Przyłęk. 

Dla tych PPE Wykonawca będzie wystawiał zbiorczo 1 fakturę rozliczeniową co 2 miesiące z załączeniem szczegółów rozliczenia dla każdego PPE 

oświetlenia. 

 Umowa 2: dla PPE (budynki Gminy) wyszczególnionych w tabeli 1 w zał. 5 do SIWZ w poz. 85-105, podpisywana będzie przez Wójta Gminy Przyłęk. Dla 

tych PPE Wykonawca będzie wystawiał faktury rozliczeniowe osobno dla każdego PPE zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD. 

 Umowa 3-9: dla PPE (budynki) wyszczególnionych w tabeli 1 w zał. 5 do SIWZ w poz. 106-117, podpisywane będą przez poszczególnych kierowników 

jednostek. Dla tych PPE Wykonawca będzie wystawiał faktury rozliczeniowe osobno dla każdego PPE zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD. 

Szczegóły rozliczenia dla każdego PPE powinny zawierać co najmniej: zużycie energii w podziale na strefy czasowe (jeśli takie występują), adres PPE, 

przynajmniej jeden numer jednoznacznie identyfikujący dany PPE (kod PPE, nr ewidencyjny OSD, numer licznika lub inny), mogą też zawierać grupę 

taryfową, moc i inne dane, jeśli Sprzedawca będzie nimi dysponował. 

W przypadku braku otrzymania danych z odczytów liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie, w celu zapewnienia ciągłości 

przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej, Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury 

rozliczeniowej na bazie danych pomiarowych z poprzedniego okresu rozliczeniowego lub danych z Załącznika nr 2 do Umowy. W takim przypadku, 

Wykonawca ma obowiązek dokonać rozliczenia wyrównawczego przy fakturze rozliczeniowej za kolejny okres po otrzymaniu rzeczywistych danych 

pomiarowych od OSD.   

Jeżeli OSD będzie przekazywał dane pomiarowe na Platformie Wymiany Informacji częściej niż co 2 miesiące, to Zamawiający wymaga od wybranego 

Wykonawcy wystawiania faktur sprzedaży co 2 miesiące z sumarycznym zużyciem energii z okresu 2 miesięcy. 

Sposób rozliczania danej umowy i wystawiania faktur będzie również zapisany w poszczególnych umowach (zgodnie z powyższymi wytycznymi) w §6 

Umowy Sprzedaży. 
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6) Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie: 

 terminowe zgłoszenie właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD) do realizacji nowo zawartych umów sprzedaży energii 

elektrycznej, w  sposób zapewniający rozpoczęcie sprzedaż energii elektrycznej od 1.01.2016 roku dla PPE dla których obecne umowy sprzedaży kończą 

się 31.12.2015 r, 

 terminowe zgłoszenie właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD) do realizacji nowo zawartych umów sprzedaży energii 

elektrycznej, w  sposób zapewniający rozpoczęcie sprzedaż energii elektrycznej od 1.04.2016 roku dla PPE dla których obecne umowy sprzedaży kończą 

się 31.03.2016 r. Zamawiający wypowie te umowy kompleksowe z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wykonawca potwierdzenie 

wypowiedzenia dostanie.  

 reprezentowanie Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem nowych umów 

dystrybucyjnych lub zawarcie w imieniu Zamawiającego nowych umów dystrybucyjnych dla 4 PPE, dla których zawarcie tych umów będzie konieczne ze 

względu na wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów kompleksowych;  

Do wykonania wyżej wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (Załącznik nr 3 do Umowy Sprzedaży – znajduje się w zał. nr 

6 do SIWZ na końcu umowy).  

7) Zamawiający nie planuje obecnie zmiany grup taryfowych w punktach poboru energii. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany 

grup taryfowych w ciągu trwania Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej z wybranym Wykonawcą. Zmiana taryfy może nastąpić jedynie w obrębie tej samej 

grupy przyłączeniowej i nie będzie wiązać się ze zmianą zabezpieczeń przedlicznikowych. Zamawiający poczyni odpowiednie ustalenia samodzielnie z OSD. 

O odpowiednich zmianach zostanie także poinformowany Wykonawca, a ewentualne zmiany zostaną uwzględnione we właściwym załączniku do umowy 

zakupu energii elektrycznej.  

Zmiana grup taryfowych nie będzie mieć wpływu na cenę jednostkową energii elektrycznej, ponieważ Zamawiający organizacyjnie wymaga przedstawienia 

oferty z ceną całodobową. 

8) Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi 1 028 480 kWh razem dla punktów poboru energii (dalej: PPE) wymienionych 

w Załączniku nr 5 do SIWZ. Nie stanowi ona dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Faktyczne zużycie energii 

elektrycznej uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych punktów poboru energii. Sprzedawca zobowiązany jest w każdym 

przypadku stosować zaoferowaną w przetargu cenę energii.  
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9) Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy następujące dane w wersji edytowalnej (MS Excell) dla każdego punktu poboru niezwłocznie po podpisaniu 

umowy sprzedaży energii elektrycznej z wybranym Wykonawcą: 

- nazwa i adres płatnika; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa; 

- moc umowna; 

- nr ewidencyjny OSD dla tych PPE dla których Zamawiający numer ten posiada (patrz: tabela 1 w zał. 5 do SIWZ);  

- planowane roczne zużycie energii w podziale na strefy; 

- numer licznika;  

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- rodzaj obiektu (oświetlenie lub budynek); 

- typ obowiązującej umowy: kompleksowa czy rozdzielona; 

- częstotliwość rozliczeń stosowana przez OSD; 

- datę zakończenia obowiązujących obecnie umów;  

- okres obowiązywania nowej umowy dla poszczególnych PPE; 

10) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp) 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi dnia 1.01.2016 roku dla 113 PPE i dnia 1.04.2016 r dla 4 PPE wg informacji poniżej. Warunkiem rozpoczęcia 

sprzedaży energii elektrycznej jest zakończenie obecnie obowiązujących umów, zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz 

przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do prawidłowego 

zgłoszenia sprzedawcy z zachowaniem terminów wynikających z przepisów prawa. Wybrany Wykonawca dołoży należytej staranności, aby przeprowadzić 

zmianę sprzedawcy w określonym terminie. 
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Dla PPE w poz. 114-117 w tabeli 1 z zał. nr 5 do SIWZ gdzie obecnie obowiązuje umowa kompleksowa, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi dnia 

1.04.2016 roku, jednak nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obowiązujących umów kompleksowych i zakończeniu sprzedaży od dotychczasowego 

sprzedawcy, zawarciu nowych umów dystrybucyjnych, wejściu w życie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej z wybranym Wykonawcą, zgłoszenie 

umowy do OSD oraz po prawidłowym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy. 

Dla PPE w poz. 1-113 w tabeli 1 z zał. nr 5 do SIWZ gdzie obecne umowy kończą się 31.12.2015 rozpoczęcie realizacji zamówienia musi bezwzględnie nastąpić 

od dnia 1.01.2016 roku. 

Umowa sprzedaży zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2018 roku. 

5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp)  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych. 

6. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust. 1 pkt 

5 Pzp) 

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

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i posiada możliwość sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem sieci 

dystrybucyjnej właściwego OSD działającego na terenie punktów poboru energii określonych w opisie przedmiotu zamówienia.   

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Warunki b-d będą spełnione przez Wykonawcę, jeśli wraz z ofertą złoży oświadczenie zgodnie ze wzorem zał. nr 2 do SIWZ. 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści 

załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 

skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp) 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza 

do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 

2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki.  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca dołącza 

do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: 
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - 

zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 

2) aktualny 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. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 2 

pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w ust. 2 pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 

do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) - oświadczenie zawierające informacje o tym, 

czy należy do grupy kapitałowej zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.  

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest dołączyć do Formularza ofertowego listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.  

4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  

5. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 Pzp, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, 
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do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż 

w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.   

6. Zgodnie z treścią art. 24b ust. 1 Pzp, zamawiający zwraca się do Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, 

o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp (przynależność do tej samej grupy kapitałowej), istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia 

czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 

7. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

powyżej. 

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp) 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień i informacji za pomocą faksu.   

Numer fax Zamawiającego: 48 677 30 01  

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść przekazanego dokumentu. 

2. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 

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.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

5. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez 

ujawniania źródła zapytania. 

6. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:  
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 w sprawach proceduralnych i przedmiotu zamówienia: Tomasz Olczyk, tel.: 48 677 30 16, e-mail: przylek@przylek.pl  

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp) 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp) 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp) 

1. Warunki ogólne: 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą SIWZ – złożenie większej liczby ofert 

lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę; 

2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ; 

3) oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych 

w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty; 

4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości 

odpowiadającej co najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty, musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, 

że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), 

to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione. Zamawiający wymaga 
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załączenia dokumentu, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę; 

5) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego; 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

7) podane w ofercie ceny muszą zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia; 

8) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie.  

2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę musi oddzielnie 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, tj. przedstawić oświadczenie wymienione w rozdz. 8 ust. 2 pkt 1 SIWZ 

(załącznik nr 3 do SIWZ). Ponadto każdy z Wykonawców składa dokument wymieniony w rozdz. 8 ust. 2 pkt 2 SIWZ (aktualny odpis) oraz w rozdz. 8 

ust. 3 SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ). W odniesieniu do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie składający ofertę mogą złożyć jeden 

wspólny dokument; 

3) Wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie 

może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub odrębnego dokumentu (pełnomocnictwa), zamawiający wymaga załączenia 

dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo; 

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 

5) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. 
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nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Forma przygotowania oferty: 

1) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem 

lub nieścieralnym atramentem; 

2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa 

Wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej; 

3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę; 

4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane; 

5) zaleca się, aby oferta była spięta; 

6) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę; 

7) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie; 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 

9) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie; 

10) kopertę należy opisać następująco: 

GMINA PRZYŁĘK 

PRZYŁĘK 30,    26-704 PRZYŁĘK 

OFERTA NA 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PUNKTÓW POBORU  

GMINY PRZYŁĘK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30 LISTOPADA 2015 R.  GODZ. 10.15 
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11) zaleca się aby opakowanie oferty było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, 

miejscowość, numer kodu pocztowego) oraz numerem telefonu.   

4. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty (art. 84 ust. 1 Pzp): 

1) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę; 

2) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert; 

3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 

4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA"; 

5) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy; 

6) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 

7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp) 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, w pok. nr 3 , w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia 30 listopada 2015 r. do godz. 10:00 

 

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona  po terminie (art. 84 ust. 2 Pzp). 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego w Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, w pok. nr 4,   
 

w dniu 30  listopada 2015 r. o godz. 10:15 
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14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp) 

1. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

2. Cena brutto oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla wszystkich punktów poboru energii wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ tj. za 1 028 480 kWh energii elektrycznej, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną 

w okresie trwania umowy, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. 

3. Jednostkowa zryczałtowana cena netto energii elektrycznej powinna być wyrażona w zł/kWh oraz podana w formacie 0,0000 zł tj. z dokładnością 

do czterech miejsc po przecinku. Opłaty handlowe oraz ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w jednostkowe zryczałtowane 

ceny netto.  

 Cena jednostkowa netto może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym;  

 Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym 

lub ustawowej zmiany podatku VAT. 

4. Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru: 

C = (Cj x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy, tj. 1 028 480 kWh razem  dla punktów poboru energii wymienionych w Załączniku 

nr 5 do SIWZ) + podatek VAT 

gdzie: 

C – cena brutto 

Cj – jednostkowa zryczałtowana cena netto energii elektrycznej czynnej w okresie dostawy dla punktów poboru energii określonych w Załączniku nr 5 

do SIWZ. 

Cenę brutto oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.  

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych (rozliczenia między zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich). 

W przypadku złożenia oferty, dla której powstanie obowiązek podatkowy zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego oraz 

wskazując wartość oferty bez kwoty podatku. 
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15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp) 

1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: 

 cena ofertowa brutto  –  waga  –  100 % 

3. Zgodnie z art. 91 ust 2a Ustawy PZP, Zamawiający stosuje kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ energia elektryczna kwalifikuje 

się jako przedmiot zamówienia powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.  

4. Kryterium „Cena”: 

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 

C = 
Cmin 

x 100 
Cb 

 

C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena” 

Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych 

Cb – cena brutto oferty badanej  

5. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

7. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

 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. 

 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert 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 Pzp . 

3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania 

o udzielenie niniejszego zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp. 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (ART. 36 UST. 1 PKT 14 PZP) 
 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

 Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej 

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

3) Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 Pzp. 

4) 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 

 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. 

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
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Zamawiającego.  

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (ART. 36 UST. 1 PKT 15 PZP) 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – WZÓR UMOWY (ART. 36 UST. 1 PKT 16 PZP) 

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 

19. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy: 

1) w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany 

te są korzystne dla Zamawiającego,  

2) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,  

3) w przypadku zmiany ilości poszczególnych punktów poboru energii- zmiana załącznika nr 2 do Umowy Sprzedaży,   

4) w przypadku zmiany grupy taryfowej i/lub mocy umownej dla poszczególnych punktów poboru energii – zmiana Załącznika nr 2 do Umowy, których to 

zmian nie można było przewidzieć wcześniej, a zmiany te są w obrębie wycenionych w ofercie grup przyłączeniowych. 

20. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI 

Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
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21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. (ART. 

36 UST. 1 PKT 17 PZP) 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146).  

1) Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są: 

a) odwołanie 

b) skarga do sądu 

2) Środki ochrony prawnej, przysługują: 

a) Wykonawcom, 

b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy.  

22. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE (ART. 36 UST. 2 PKT 3 PZP) 

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.  

23. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  (art. 36 ust. 2 pkt 2, 7 Pzp) 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

24. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego; 

2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień;  

3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 
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o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 

5. Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia; 

6. Załącznik nr 6 - wzór umowy wraz z załącznikami do niej; 

              

 

Zatwierdzam w imieniu zamawiającego 
__________ 

Wójt Gminy Przyłęk  
Przyłęk, 2015-11-20 
 
 

             ……………………………………………..….………. 
               (podpis) 


