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I 
 

1. Zamawiający – nazwa i adres 
 

Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, woj. opolskie.  

Tel. (48) 77-4615281, fax 77 4615342  

Adres strony internetowej: www.lesnica.pl   

Adres e-mail: um@lesnica.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

kwoty 221 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. 

poz. 1986 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.  

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Leśnica, 

Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Zarządu Oświaty i obiektów oświatowych, 

Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy”. 

  

3.1. Kod i nazwa wg. Wspólnego słownika Zamówień (CPV):  

09310000-5 - Elektryczność  

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

Zamawiający nie przewiduje zwrócenia Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.  

 

3.2. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej  stanowi załącznik nr 1 do umowy.   

3.2.1 Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. 

3.2.2 Usługi dystrybucji świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej  

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

3.2.3  Podstawowe informacje: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Leśnica, 

Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Zarządu Oświaty i obiektów oświatowych, 

Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy. 

 

Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5  (Elektryczność) 

Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią 

elektryczną 

 

93 

Całkowita moc umowna [kW] 1 328,20 

Grupa taryfowa wg OSD wg wykazu w załączniku  

nr 1 do umowy  

Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do 

obiektów 

TAURON Dystrybucja 

na czas nieokreślony 

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy 

[MWh] 

 

660,00  

Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna zmiana 

Informacja o umowach obecnie obowiązujących 

Zamawiającego 

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o./ 

dostawca energii do 31.12.2019r.  

 

Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany 

ceny jednostkowej netto podczas 

trwania umowy 

 

http://www.lesnica.pl/
mailto:um@lesnica.pl
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Search.aspx
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Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru 

energii 

Zamawiający udostępni wszystkie 

posiadane dane  

Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach 

promocyjnych lub lojalnościowych  

Zamawiający nie podpisywał aneksów 

dotyczących programów 

lojalnościowych i promocyjnych 

Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa  Pełnomocnictwo i jego zakres  jest 

integralną częścią umowy i stanowi do 

niej załącznik nr 2 

Informacja o płatnikach Gmina Leśnica  jest płatnikiem 

należności dot. obiektów 

wymienionych w załączniku nr 1 do 

umowy od pkt. 1 do 77.  

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji 

w Leśnicy jest płatnikiem należności 

dot. obiektów wymienionych w 

załączniku nr 1 do umowy od  

pkt. 78 do 93.   

 

3.3. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii 

elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił 

przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość 

zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy  

zachowaniu cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi 

dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 
4.1. Realizacja przedmiotu zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.  

 

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  

oceny spełnienia tych warunków 

 

5.1. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.1.1.  Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności  
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać 

w/w warunek.  

5.1.2.  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością 

kredytową w wysokości nie mniejszej niż 450.000,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt 

tysięcy 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w 

warunek.  

5.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej 

na dostawie energii elektrycznej o wolumenie przekraczającym 300 MWh. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek. 

5.1.4 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o dokumenty  złożone w 

ofercie na zasadzie spełnia / nie spełnia.  
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5.2. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

5.2.1.  Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22      

i art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, 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 2019r. poz. 

243 z poźn. zm.) 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 2019 r. poz. 498 ze zmianami);  

 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 

6.1.    Aktualne na dzień składania ofert: 

a)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-22  

i ust.5 pkt 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2  (składane razem z ofertą); 

b)  Oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.25a ustawy zgodnie z 

załącznikiem nr 3 (składane razem z ofertą);  

6.1.1. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4  (składane razem z ofertą) 

6.1.2. Odpis 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, dokument ten muszą złożyć wszyscy wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 

dni);  

6.1.3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,     

14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,  

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (na wezwanie Zamawiającego w 

terminie 5 dni);  

6.1.4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (na 

wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);  

6.1.5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inny dokument potwierdzający, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni).  

 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3diltqmfyc4mzrg4zdsmbrge
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojugm
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojuha
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6.2. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

6.2.1.  Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (składane razem z ofertą). 

6.2.2.  Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu generalnej umowy z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego zgodnie z załącznikiem nr 7 (składane razem z ofertą),   

6.2.3.  Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni).  

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa 

każdy z wykonawców oddzielnie. 

 

6.3. Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6.3.1. Wykonawca składa dokument lub dokumenty potwierdzające, iż nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę bądź miejsce zamieszkania nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

6.4. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, jakie musi złożyć oferent. 

6.4.1. WYKONAWCA (samodzielnie bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej www.bip.lesnica.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 

ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP – wg załącznika nr 6  

6.4.2.Wypełniony i podpisany druk oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
 

7.1. Zamawiający i wykonawcy  będą porozumiewać się (w tym przekazywać informacje, 

oświadczenia i dokumenty) pisemnie, faksem lub e-mailem również przez stronę internetową 

Zamawiającego. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej 

Zamawiającego (www.bip.lesnica.pl) zobowiązany jest do jej monitorowania w terminie do 

dnia zawarcia umowy, gdyż zamieszczane tam są: 

 wyjaśnienia treści SIWZ,  

 wszelkie informacje i zmiany dotyczące danego postępowania, 

 zawiadomienie o wyborze oferty. 

7.1.1. W przypadku, gdy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane 

zostaną za pomocą faksu, e-maila każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdzi fakt ich otrzymania. 

7.1.2. Wykonawcy mogą składać zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składana ofert (e-mailem 

w wersji edytowalnej) – Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 

jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: Zapytanie 

do SIWZ „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Leśnica , Zakładu  Gospodarki 

Komunalnej, Gminnego Zarządu Oświaty i obiektów oświatowych, Leśnickiego Ośrodka Kultury i 

Rekreacji w Leśnicy” w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r".  

 

 

 

 

 

http://www.bip.lesnica.pl/
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7.2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Gizela Kubicka – Urząd Miejski 

w Leśnicy, 47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9, tel. 077-463 98 59, fax 077-461-53-42,  

e-mail: um.przetargi@lesnica.pl. Osoba uprawniona udzieli wyłącznie informacji ogólnych; 

wszelkie informacje dotyczące treści merytorycznej SIWZ udzielone będą wyłącznie w trybie 

podanym w punkcie 7.1.  

7.3. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia przekazane wykonawcom przez osoby i instytucje 

nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, inne niż wymienione 

w pkt.7.2. 

7.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Wszystkie takie modyfikacje staną się 

częścią specyfikacji, będą przesłane niezwłocznie do wszystkich wykonawców, którym 

przekazano specyfikację oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego nad 

danym ogłoszeniem. 

7.5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji 

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, 

którym przekazał specyfikację oraz zamieści informacje na swojej stronie internetowej. 

 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 
 

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na ww. zadanie w wys. 10.000,00 zł (słownie złotych: 

dziesięć tysięcy). Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu 

składania ofert.  

8.1.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy 

PZP, tj.:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,     

    z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia   

     9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z     

     2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669 z późn. zm.). 

8.1.2. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres 

związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia, z jednoznacznym zapewnieniem 

Gwaranta/Poręczyciela, że dokona niezwłocznie i bezwarunkowo na rzecz 

Zamawiającego wpłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 

ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania 

ofertą, 
8.1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego, którym jest Gmina Leśnica, 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 9, Bank 

Spółdzielczy w Leśnicy, nr rachunku: 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 z dopiskiem 

„Wadium w postępowaniu nr ZP.271.7.2019 - Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

obiektów Gminy Leśnica, Zakładu  Gospodarki Komunalnej, Gminnego Zarządu 

Oświaty i obiektów oświatowych, Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy”.  
Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale 

(oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie) w Urzędzie Miejskim 

w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 9 pok. 12a.  
8.1.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. (Wpłacone na rachunek bankowy 

musi byś na koncie zamawiającego najpóźniej do  godz. 10:30 w dniu składania ofert). 

8.1.5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie. 
 

 

 

 

mailto:um.przetargi@lesnica.pl
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9. Termin związania ofertą 
 

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

9.3. 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, przy czym odmowa wyrażenia zgody nie 

powoduje utraty wadium.  

9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia 

 

10.  Opis sposobu przygotowania oferty 

 
10.1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści  Załącznika nr 1 do 

niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane 

dokumenty, o których mowa w pkt. 6 stanowią załączniki do oferty. 

10.2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. Wszelkie dokumenty          

obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski przez 

tłumacza przysięgłego i poświadczone przez wykonawcę. 

10.3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

10.4. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

10.5. Wykonawca przygotuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt.   Wszelkie inne 

koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, 

ponosi wyłącznie wykonawca. 

10.6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają 

załączenia właściwego pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale 

lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.   

10.7. Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.  

Zaleca się aby każda strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów była ponumerowana a 

wszystkie strony oferty spięte. 

10.8. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją. 

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. 

10.9.  Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty 

przed terminem otwarcia ofert wg następującego wzoru: 

  

 

GMINA LEŚNICA  

ul. 1 MAJA 9 

47-150 LEŚNICA  

 

OFERTA 

na 

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Leśnica, Zakładu  Gospodarki 

Komunalnej, Gminnego Zarządu Oświaty i obiektów oświatowych, Leśnickiego Ośrodka 

Kultury i Rekreacji w Leśnicy” 

 

 

Nie otwierać przed dniem 30.10.2019r. przed godz. 11.00 
 

 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 
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10.10. Oferty złożone po  godzinie 10:30 zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.  

10.11. Inna wymagania:  

10.11.1 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 

kopii dokumentu w przypadku gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez zamawiającego za 

nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.  

10.11.2 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza 

czytelny zapis o treści, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis z imienia nazwiska w przypadku 

pieczęci imiennej.  

10.11.3 Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być ujawnione. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

           10.11.4 Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania wskazuje podstawę prawną wyłączenia jawności danego 

dokumentu. Informacje te powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
11.1. Składanie ofert:  

a) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica w   

pokoju nr  12A (parter prawe skrzydło ostatnie drzwi po lewej).  

b) Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 30.10.2019r. o godz. 10:30. 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.  

11.2. Otwarcie ofert:  

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania tj. 30.10.2019r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim 

w  Leśnicy,  ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, w pok. nr 9 (parter, sala posiedzeń).  

b) Otwarcie ofert jest jawne.  

 

 

12. Opis sposobu obliczania ceny 
 

12.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty będzie umowną ceną ryczałtową za 

wykonanie przedmiotu zamówienia.  

12.2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować i Zamawiający uzna, że obejmuje  wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. 

12.3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku 

w formularzu oferty – Załącznik Nr 1. 

12.4. Ponadto wymagane jest określenie ceny za całość zamówienia, która posłuży do porównania 

złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty (orientacyjnie przewidywane całkowite 

zużycie energii 661,23 MWh.   

 

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert 
 

13.1. Jedynym kryterium podlegającym ocenie jest cena. 

13.2. Sposób obliczania ceny: 

C = (Cmin / Cof) x Wa 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena 

Cof – cena badanej ofert 

Wa – waga = 100 pkt. 
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Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot 

zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane w  

Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.2019 poz. 

503).  
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona 

i uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

 

13.3. Oferty z ceną wyższa niż kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, podaną przed otwarciem ofert nie będą badane, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert. 

 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
14.1. Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na 

warunkach określonych we wzorze umowy. 

14.2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty. Ostateczny termin zawarcia umów uzależniony jest od 

zakończenia procedur odwoławczych. 

14.3. 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 ponownej oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 PZP. 

14.4. Wykonawca – podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia –  

w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązany będzie do złożenia 

Zamawiającemu – nie później niż dzień przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego – umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie. 

14.5. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach 

rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wpisem 

z odpowiedniego rejestru.  

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

wykonawcę. 

 

 

16. Istotne postanowienia umowy 
 

16.1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do 

SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

16.2. 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 wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia w zakresie: 

1) zmiana miejsca dostawy,  

2) zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym zmiana 

ilości punktów poboru energii,  

3) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, 

(w szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały dłużej niż jest to 

określone w przepisach) wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia 

umowy zakupu energii w życie i trwać będzie sześć miesięcy,  
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4) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 

5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia dostaw,  

6) zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje 

przedmiot umowy na inne,  

7) pozostałe zmiany: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy z 

wyłączeniem zmiany wysokości wynagrodzenia, 

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.  

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia 

oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 

umowy planowanymi świadczeniami. 

16.2.2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający    

             może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej   

             zgody.  

16.2.3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.    

             Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.): 

 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np.     

            zmiana nr rachunku bankowego),  

 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy  

            Stronami. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  

postępowania o udzielenie zamówienia 
 

17.1. 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 

PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 

której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1. określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3. odrzucenia oferty odwołującego;  

4. opisu przedmiotu zamówienia;  

5. wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej, opatrzone przez Wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie, albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób; w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (wobec treści 

ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia); w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec 

czynności innych niż wymienione powyżej).  

Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 

iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, 

jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  
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II 
 

18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 

18. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana prze 

Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować 

się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 45*; 

3) 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. „Zakup 

energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Leśnica, Zakładu  Gospodarki 

Komunalnej, Gminnego Zarządu Oświaty i obiektów oświatowych, Leśnickiego Ośrodka 

Kultury i Rekreacji w Leśnicy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) 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 (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa 

PZP”;   

5) 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; 

6) 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;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

c) 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***;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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.  

___________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: 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. 
***Wyjaśnienie: 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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19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich będą prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a wykonawcą 
 

19. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie  

          w walucie PLN. 

 

20. Informacje o częściach zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom 
 

20. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

 

 

 

21. Załączniki do specyfikacji 

 
21.1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy, 

21.2. Załącznik Nr 2 – oświadczenia art.25a wykluczenie 

21.3. Załącznik Nr 3 – oświadczenia art.25a speł. war. udziału 

21.4. Załącznik Nr 4 – wykaz dostaw/usług, 

21.5. Załącznik Nr 5 – wzór umowy 

21.6. Załącznik Nr 6 – oświadczenie wykonawcy grupa kapitałowa 

21.7. Załącznik Nr 7 – oświadczenie o umowie dystrybucyjnej.  

  

 

 

 

 

  

 


