Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Numer sprawy: ZA.272.36.2020

S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych pod nazwą:

- DOSTAWA –

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w dniu 22.10.2020 r.:


w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl),



na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego



na stronie internetowej Zamawiającego (www.nowotarski.pl)

Nowy Targ, dnia 22.10.2020 r.

POWIAT NOWOTARSKI
Ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 13 00, fax. (018) 266 13 44, e-mail: przetarg@nowotarski.pl
WWW.NOWOTARSKI.PL
NIP 735-217-50-44
REGON 491893138
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zarząd Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
tel. (0-18) 26 61 300, fax. (0-18) 26 61 344
Adres strony internetowej: www.nowotarski.pl, Adres e-mail: przetarg@nowotarski.pl
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30
Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, aktami wykonawczymi do
ustawy Pzp oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub
specyfikacją.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów
wykonawczych do ustawy Pzp.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii
elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława
Wstydliwego 14, budynku pn. „Dom Nauczyciela” przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu
oraz budynku przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu, mającej na celu zapewnienie bieżącego
funkcjonowania budynków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został
w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.
2. Nomenklatura wg CPV:
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa (główny kod CPV);
09310000-5 Elektryczność
3. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub
pochodzenia np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość
zastosowania równoważnych rozwiązań /np. materiałów, urządzeń/ tzn. takich, których
parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych
w opisie przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3 art. 30 ustawy Pzp
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
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5. Wymagania Zamawiającego określone w art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp. : nie dotyczy
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: sukcesywnie od 1 stycznia 2021 roku do 31
grudnia 2021 roku.

V.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67
UST. 1 PKT 6 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania wskazanych zamówień.

VII.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ
Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawcy winni wykazać posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na obrót
energią elektryczną zgodnie z przepisami prawa;
b) Wykonawcy winni poświadczyć, że na czas realizacji zamówienia będą mieli/ mają
obecnie zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie objętym
zamówieniem.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej
waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę
wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej
tabeli przed wszczęciem postępowania.
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający wyklucza wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia,
a także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak
podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub
dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
4. W rozdziale IX siwz dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku
podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub
dokumentów żąda od wykonawcy.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie,
o którym mowa w niniejszym ustępie musi zostać złożone w oryginale.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt.
1 ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
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poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału.
11.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

IX.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, należy przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 3 do siwz.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika nr 2 do siwz.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy pzp oraz o których mowa w rozdziale VIII ust. 2 siwz, natomiast spełnianie warunków
udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem VIII ust. 1 siwz.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w ust. 1 oraz 2 niniejszego rozdziału składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej
ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający zaleca
złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do siwz.
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6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa
w ust. 2 niniejszego rozdziału dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa
także oświadczenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału dotyczące tych
podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa
w ust. 1 niniejszego rozdziału.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 9 pkt 1 siwz.
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy w Wykonawców
składających ofertę wspólną; Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu
w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej
i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych.
10.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 9 pkt 1 składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
11.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w rozdziale IX ust. 9 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
12.Wykonawcy
obowiązani
są
dołączyć
do
oferty
dokument
pełnomocnictwa
(zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się
wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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13.Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących
wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 13 lit. c niniejszej siwz) lub
przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez
Zamawiającego.
14.Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty
lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika
z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.
15.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
16.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej siwz, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci
papierowej, własnoręcznym podpisem.
17.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
18.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub
oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
19.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 i 2 niniejszej siwz,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
20.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ust. 9 siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
21.Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to
niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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X.

INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:

1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r.
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147
i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy złożonych dokumentów określonych
w niniejszej siwz.
2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugie strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy
pisemnej.
4. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Główny Specjalista ds.
Zamówień Publicznych - Pani Iwona Waksmundzka, Inspektor ds. Zamówień Publicznych - Pani
Ewa Rusnaczyk-Maciasz lub Inspektor ds., Zamówień Publicznych - Pani Marta Rajca,
w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:30 – 15:30. Korespondencja, która wpłynie do
Zamawiającego po godzinach jego urzędowania zostanie potraktowana tak jakby przyszła w dniu
następnym.
5. Wyjaśnienie treści siwz:
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, z zastrzeżeniem pkt. b.
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz nie wpłynie do Zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (Rozdział XIV ust. 1 niniejszej siwz) terminu
składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
c) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w pkt. b), po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie
treści siwz bez rozpoznania.
d) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczone
na stronie internetowej www.nowotarski.pl.
e) Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnień wątpliwości
dotyczących treści siwz. Informację o terminie zebrania udostępni na stronie
www.nowotarski.pl.
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f) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść siwz na zasadach określonych w ustawie Pzp.

XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
XIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej po rygorem nieważności, przy użyciu
formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty
i załączniki wymagane zapisami niniejszej siwz.
3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone
do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii.
4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis
poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione
są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez wszystkie te osoby.
5. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym
pismem odręcznym.
7. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie
zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej.
9. Sposób opisania oferty:
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OFERTA PRZETARGOWA – Dostawa energii elektrycznej.
Nie otwierać przed dniem 30.10.2020 r., godz. 11:30.
10.

Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami siwz.

11.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane
w prawym górnym rogu.

12.

Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny być parafowane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

13.

Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści
Wykonawcą wspólnym powinny spełniać następujące wymagania:
a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy
załączyć dokument pełnomocnictwa;
b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano
w rozdziale IX siwz;
c) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może
wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą,
co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, czas obowiązywania umowy,
który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji;
d) warunki określone przez Zamawiającego w siwz powinny być spełnione przez
Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który
z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków;
e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych
dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację
i korespondencję do pełnomocnika;
f) Wykonawcy
występujący
wspólnie
ponoszą
solidarną
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

odpowiedzialność

14. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211),
jeśli Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą
być one udostępnione. Informacje te winny być oddzielone od pozostałej części oferty
i umieszczone na osobnym wewnętrznym opakowaniu, w sposób umożliwiający
Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom
postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
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jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich
samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w ust. 9, z dodatkowym
oznaczeniem „ZMIANA”.
16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione
do reprezentowania wykonawcy.
XIV.

1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę przesłać/składać należy
do/w miejscu:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ –
Dziennik podawczy, Biuro obsługi klienta (na parterze budynku, w związku z minimalizacją
zagrożenia koronawirusem COVID-19 wejście tylko i wyłącznie od strony ulicy Alei
Tysiąclecia), w terminie do dnia 30.10.2020 r. do godziny 11:00.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
30.10.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34400 Nowy Targ, godz. 11:30.
Zamawiający informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
stanu epidemii koronawirusa COVID-19, czynności związane z otwarciem ofert, określone
w art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych będą odbywały się za pomocą
przeprowadzenia transmisji online. Transmisja online będzie dostępna pod linkiem:
https://meet.nowotarski.pl/start/bsi-zh9-6qn
Link będzie aktywny na 10 minut przed otwarciem ofert. Przy dołączaniu prosimy
o podawanie nazwy podmiotu jaki Państwo reprezentują.
Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają
od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.

3.

Otwarcie ofert jest jawne.

4.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy
(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
zawarte w ust. 4.

6.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz.

2.

Wykonawca określi cenę za całość zamówienia brutto oraz w celach informacyjnych ceny
jednostkowe brutto energii elektrycznej za 1 kWh/zł w poszczególnej taryfie wskazanej
w przedmiocie przetargu zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej siwz.

3.

Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku.

4.

Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane
z terminowym
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi
stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk
Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
Cena powinna uwzględniać wszystkie ewentualne stosowane przez sprzedawców energii
opłaty dodatkowe, w tym comiesięczne stałe opłaty związane z handlową obsługą
odbiorców oraz koszty rozliczenia niezbilansowania energii elektrycznej.

5.

Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia
i nie będzie podlegała waloryzacji.

6.

W przypadku omyłek w zakresie obliczenia ceny Zamawiający będzie postępował zgodnie
z zaleceniami określonymi w art. 87 i 89 ustawy.

7.

W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji
koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający wyklucza możliwość
wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne
skalkulowanie ceny.

8.

Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów
i importu usług, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych
w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

9.

Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku
celnego Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający
doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek ponieść zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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XVI.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ JEŻELI ZAMAWIAJACY
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH:

1.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).

2.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XVII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Oferty oceniane będą według kryterium:
L.p.

Kryterium

Waga

1.

Cena

60% ( 60% = 60,00 pkt)

2.

Termin płatności

40% ( 40% = 40,00 pkt)

* Wg zasady 1% = 1 pkt
**Ostateczną liczbę punktów, stanowić będzie suma punktów przyznanych w każdym kryterium.

Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów.
Ad. 1 - Kryterium „ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru:
(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.
*Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 60.

Ad. 2 – Kryterium „Termin płatności” – w ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający
oceniać będzie długość płatności przedłożonej faktury w następujący sposób:


Jeżeli Wykonawca oświadczy, iż faktury będą płatne na rachunek Sprzedawcy przelewem
w terminie 30 dni od daty ich doręczenia/otrzymania: 40 pkt



Jeżeli Wykonawca oświadczy, iż faktury będą płatne na rachunek Sprzedawcy przelewem
w terminie 14 dni od daty ich doręczenia/otrzymania: 10 pkt



Jeżeli Wykonawca oświadczy, iż faktury będą płatne na rachunek Sprzedawcy przelewem
w terminie krótszym niż 14 dni od daty ich doręczenia/otrzymania: 0 pkt

* Ofertowany termin płatności Wykonawca podaje w formularzu oferty.
** Termin płatności będzie dla Wykonawcy wiążący oraz będzie wskazany w umowie.
*** Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 40.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
za ww. kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.

która

po

zsumowaniu

punktów
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XVIII.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
3. Przez odmowę zawarcia umowy Zamawiający rozumie przesłanie przez wykonawcę pisma
informującego o tym fakcie lub nie stawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym do
zawarcia umowy lub nie złożenie w wyznaczonym terminie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. W sytuacji takiej Zamawiający będzie mógł skorzystać
z procedury z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XIX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XX.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia
i wymagania zawarte w siwz, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie
wykonawcy.
3. Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody
podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).
4. Istotne dla stron postanowienia umowy, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze
zamówienie publiczne, zawiera załącznik nr 5 do niniejszej siwz.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia,
co najmniej jednej z okoliczności, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
zmniejszenie/zwiększenie ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 6 do
SIWZ, możliwość zmiany mocy oraz grupy taryfowej oraz okoliczności wskazanych
w załączniku nr 5 do SIWZ – istotnych postanowieniach umowy.
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XXI.

WSKAZANIE CZĘŚCI
PODWYKONAWCOM:

ZAMÓWIENIA,

KTÓRA

MOŻE

BYĆ

POWIERZONA

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. Zakres prac, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz nazwy podwykonawców należy wymienić w ofercie wykonawcy – zgodnie
z załącznikiem nr 1 do siwz. W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże powyższych
informacji, Zamawiający uzna,
iż zamówienie realizowane będzie bez udziału
podwykonawców.

XXII.

INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO
ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2.
Zamawiający nie wymaga konieczności osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

XXIII.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY
RAMOWEJ:
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

XXIV.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT ORAZ AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ:

1.

Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2.
3.
XXV.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale
VI ustawy Pzp.

X.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

POWIAT NOWOTARSKI
Ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 13 00, fax. (018) 266 13 44, e-mail: przetarg@nowotarski.pl
WWW.NOWOTARSKI.PL
NIP 735-217-50-44
REGON 491893138
str. 15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:















administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotarski z siedzibą w Nowym
Targu pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34400 Nowy Targ, tel.: (18) 26 61 300, fax.: (18) 26 61 344;
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: w Starostwie Powiatowym w Nowym
Targu możliwy jest pod adresem: iod@nowotarski.pl, pod siedzibą Starostwo Powiatowe w
Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, natomiast kontakt z
inspektorem ochrony danych osobowych w poszczególnych jednostkach będzie udostępniony
przez Dyrektorów poszczególnych jednostek na etapie realizacji umowy;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawy: Dostawa
energii elektrycznej, Znak: ZA.272.36.2020, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa
Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Natomiast w przypadku projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych m. in. ze
środków Unii Europejskiej dokumenty przechowywane są zgodnie z wytycznymi programu;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

XXVI.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Integralną częścią siwz są następujące załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej;
Załącznik nr 5 – Wytyczne do umowy (Istotne postanowienia umowy).
Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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Załącznik nr 1 do siwz
Nazwa i adres siedziby Wykonawcy:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
nr NIP
nr REGON
nr telefonu
nr faksu
e-mail
KRS/CEiDG

...................................................
...................................................
....................................................
...................................................
...................................................
...................................................

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: …………………………………………….

OFERTA WYKONAWCY
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym jako Wykonawca posiadający wymagane
prawem uprawnienia oraz zezwolenia zgłaszam ofertę na:

- DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na warunkach i zasadach określonych w siwz, po cenie:

Razem cena brutto za całość zamówienia wynosi ….............................zł
/słownie/...................................................................................................................................
Oświadczam, że wymagamy aby faktury były płatne na nasz rachunek przelewem
w terminie …………… dni od daty ich doręczenia/otrzymania
/zgodnie z zapisami rozdziału SIWZ tj. Kryterium „Termin płatności” wpisać 30, 14 lub krótszy niż 14 dni/

Dla celów informacyjnych Zamawiającego przedstawiam ceny jednostkowe energii
elektrycznej za 1 kWh w poszczególnych taryfach, wg których obliczono cenę za całość
zamówienia. Ceny te będą stałe przez cały okres realizacji zawartej umowy.
TARYFA

Cena jednostkowa brutto
energii elektrycznej za 1 kWh /zł

C12a w strefie dziennej
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C12a w strefie nocnej
C22a w strefie dziennej
C22a w strefie nocnej

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY :
Oświadczam, że jednostkowe ceny uwzględniają wszystkie stosowane przez sprzedawców energii opłaty
dodatkowe, w tym comiesięczne stałe opłaty związane z handlową obsługą odbiorców oraz koszty
bilansowania handlowego.
Oświadczam, że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty (m.in. rabaty, bonifikaty, promocje,
upusty) związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk
Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
Oświadczam, że posiadamy aktualnie obowiązującą koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
Oświadczam,

że

na

czas

realizacji

zamówienia

będziemy

mieć/

mamy

zawartą

umowę

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na
terenie objętym zamówieniem.
2. Przedmiotowe usługi oferujemy wykonać w terminie do końca 2021 roku.
3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikami
i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.
5. Informujemy, że:**
wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług ( zależności od przedmiotu zamówienia):
……………………………………………………………………………… *
Wartość towaru/usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy
u Zamawiającego to ………………………………………………………………. zł netto*
6. Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia:
(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)
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a) część ………………………………… nazwa podwykonawcy …………………………………………………………….
b) część ………………………………… nazwa podwykonawcy …………………………………………………………….
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***
8. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX siwz oraz
wypełnione i podpisane załączniki wymagane przez zamawiającego w niniejszej siwz.
9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składnia ofert.
10. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania
zamówienia.
11. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
12. Czy wykonawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2168 z późn. zm), jest: mikroprzedsiębiorstwem, małym
przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem? (należy zaznaczyć odpowiednie)
 TAK
 NIE

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

……………………………………………………………..
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentacji Wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania podatku VAT do wartości netto oferty, tj.
w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art.
17 ust. 1 ustawy od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia
przez Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
*** UWAGA: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do siwz
Zamawiający:
Zarząd Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34 -400 Nowy Targ
Wykonawca:
……………………………………………………………
..………………………………………………………….

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy pn. „Dostawa energii elektrycznej”, prowadzonego przez Zarząd
Powiatu Nowotarskiego, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .
…………….…… (miejscowość), dnia …………..…….… r.
……………………………………………………………..
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentacji Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
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w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………
…………….…… (miejscowość), dnia …………..…….… r.
……………………………………………………………..
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………..…………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….…… (miejscowość), dnia …………..…….… r.
……………………………………………………………..
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia, że nie podlegam wykluczeniu,
znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych*:


KRS – https://ems.ms.gov.pl



CEIDG – https://prod.ceidg.gov.pl

*należy wskazać właściwe
…………….…… (miejscowość), dnia …………..…….… r.
……………………………………………………………..
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik 3 do siwz

Zamawiający:
Zarząd Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34 -400 Nowy Targ
Wykonawca:
……………………………………………………………
..………………………………………………………….

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy pn. „Dostawa energii elektrycznej”, prowadzonego przez Zarząd
Powiatu Nowotarskiego, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział VIII ust. 1.

…………….…… (miejscowość), dnia …………..…….… r.
……………………………………………………………..
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentacji Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział VIII ust. 1, polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
…………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………….,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….…… (miejscowość), dnia …………..…….… r.
……………………………………………………………..
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…… (miejscowość), dnia …………..…….… r.
……………………………………………………………..
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do siwz

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawy pn. Dostawa energii elektrycznej.
Wykonawca:
……………………………………………………………
..………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:


nie należy do grupy kapitałowej*



należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej oraz przedstawia dowody, że powiązania z innym podmiotem
(wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia*,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu)

…………….…… (miejscowość), dnia …………..…….… r.
……………………………………………………………..
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentacji Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

UWAGA:
Niniejsze oświadczenie Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
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