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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenie dróg i miejsc
publicznych na terenie Gminy Krzepice

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: Gmina Krzepice
NIP: 574-20-54-873
Miejscowość: Krzepice
Adres: ul. Częstochowska 13

42-160 Krzepice
Adres e-mail: przetargi@krzepice.pl
Strona internetowa: bip.krzepice.pl
Telefon: +48 34 399 91 64
Fax: +48 34 399 91 84

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843
ze zm.), dalej: ustawa Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:  "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice".
Wspólny Słownik zamówień (CPV):
Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV : 09300000- 2, 09310000-5
2. Przedmiot zamówienia obejmuje "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice".
3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.
5.  Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Gminy jest Tauron Dystrybucja
S.A.
6. Podstawowe informacje:

Wspólny Słownik Zamówień 09000000-3, 
09300000-2, 09310000-5

Ilość układów pomiarowych rozliczających 
zużytą energię elektryczną

58

Całkowita moc umowna [kW] 126,33

Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu w załączniku nr 6 do SIWZ

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania
umowy [MWh], tj. od 01.01.2020 r. 
do 31.12.2020 r.

369,04

Informacja  o  dotychczasowych  zmianach
sprzedawcy 

Kolejna zmiana

Informacja o umowach 
obecnie obowiązujących Zamawiającego

Aktualny sprzedawca: 
Beskidzka Energetyka Sp. z o.o., 

ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała. 
Termin obowiązywania umowy: 

do dnia 31 grudnia 2020 r.

Informacja o zmianach ceny w okresie trwania Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny
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umowy jednostkowej netto podczas trwania umowy,
poza zmianami wynikającymi 

z ogólnie obowiązujących przepisów prawa

Informacja o udostępnieniu danych 
o punktach poboru energii

Zamawiający udostępni wszystkie posiadane
dane niezbędne w procedurze zmiany

sprzedawcy

Informacja o udzieleniu Wykonawcy 
pełnomocnictwa 

Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną
częścią umowy i stanowi załącznik nr 2 

do umowy

Informacja o płatnikach Zamawiający jest płatnikiem należności

7.  W  związku  z  charakterem  zamówienia  nie  można  określić  dokładnego  zużycia  energii
elektrycznej  objętej  przedmiotem  zamówienia.  Z  tego  powodu  Zamawiający  przedstawił
przewidywaną 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.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 
roku.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)  kompetencji  lub  uprawnień do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
posiada  aktualnie  obowiązującą  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej
w zakresie  obrotu  energią  elektryczną,  wydaną przez  Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ważną w okresie
wykonywania  zamówienia  lub  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  wpisany
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim
Unii  Europejskiej,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania.  Warunek
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu.
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej,  ww.  Dokumenty  składa  ten  z  Wykonawców  składający  ofertę
wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na postawie złożonego oświadczenia.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie złożonego oświadczenia.

Ocena spełniania przez  Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez
analizę oświadczeń i dokumentów złożonych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym
na zasadzie spełnia / nie spełnia.
2.  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,
w  stosownych  sytuacjach  oraz  w odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia  lub  jego  części,
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polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  innych  podmiotów,  niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej, wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
1)  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  udowodni
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.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub  zawodowe,  pozwalają  na  wykazanie  przez  Wykonawcę  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu oraz zbada, 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.
3)  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  podmiotu,  o  którym  mowa  w  ust.  1,
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:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał  się  do osobistego wykonania odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,  w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:
- składa także oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 2 i 3 do SIWZ.
Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  na  zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
wymienione w dziale VI SIWZ.
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a)  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
zobowiązania;
b)  zobowiązani  są  ustanowić  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w  sprawie  zamówienia.  Przyjmuje  się,  że  pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
c)  pełnomocnictwo  musi  wynikać  z  umowy  lub  z  innej  czynności  prawnej  i  mieć  formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów,
wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  oświadczenie
w zakresie  wskazanym w  zał.  nr  2 i  3  do SIWZ  składa każdy z  Wykonawców wspólnie
ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty  te  potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z  Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Podwykonawstwo
Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych  części  zamówienia.  Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia
podwykonawcy.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 2 i 3 do SIWZ.
Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie
zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i  podania przez  Wykonawcę  firm  podwykonawców.
W  przeciwnym  wypadku  Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  nie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom żadnej części zamówienia.
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Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,  Wykonawca
jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy
wykluczenia,  Wykonawca  obowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub  zrezygnować
z  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy.  Powierzenie  wykonania  części
zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  należyte
wykonanie tego zamówienia.

VI.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE
WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  BRAKU  PODSTAW
DO WYKLUCZENIA

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
a)  Oświadczenie,  że  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu (zał.  nr  2
do SIWZ);
b)  Oświadczenie,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego  na  podstawie  art.  24  ust.  1  i  art.  24  ust.  5  pkt  1  ustawy  Pzp
(zał. nr 3 do SIWZ).
2.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów  w  celu  wykazania  braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 2 i 3 do SIWZ.
3.  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 2 i 3 do SIWZ.
4.  W przypadku podpisania  oferty i  ww.  dokumentów przez  pełnomocnika  należy  załączyć
pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  (oryginał  lub  kopia  potwierdzona  za  zgodność
z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz
z  ofertą,  o  ile  prawo do  ich  podpisania  nie  wynika  z  innych  dokumentów złożonych wraz
z ofertą.
5.  W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  oświadczenie
w zakresie  wskazanym w  zał.  nr  2 i  3  do SIWZ  składa każdy z  Wykonawców wspólnie
ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty  te  potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z  Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona, o której mowa
art.  24aa  ust.  1  ustawy  Pzp.  Zamawiający  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:
a) kopii aktualnej i  ważnej w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego
zadania  koncesji  na  obrót  energią  elektryczną,  wydanej przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji
Energetyki;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu
wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  5  pkt  1  ustawy  Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku  składania  oferty  przez  spółkę  cywilną  Wykonawca  musi  złożyć  oddzielnie  zaświadczenie
dla każdego ze wspólników.
c)  oświadczenia  o  posiadaniu  aktualnej  Generalnej  Umowy  Dystrybucyjnej  z  Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego złożonego wg zał. nr 4 do SIWZ.
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7. Informacje dla  Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  dziale  VI  SIWZ  –  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 (dokument winien być wystawiony
nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli  w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał  dotyczyć,
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania tej osoby.

UWAGA:
Wszystkie dokumenty, o których mowa w dziale VI SIWZ składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wszystkie oświadczenia, o których
mowa w dziale VI SIWZ składane są w oryginale.
Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości  co do jej
prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Ocena warunków udziału  w postępowaniu  nastąpi  na  podstawie  oświadczeń i  dokumentów
przewidzianych  w ustawie  Pzp i  Rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016 r.
w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (t.j.  Dz.  U.  z  2020 r.,  poz  1282),  na  zasadzie
spełnia / nie spełnia.

Uwaga:
Zamawiający  najpierw  dokona  oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy  Wykonawca,
którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu
oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający,  przed  udzieleniem
zamówienia,  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,
do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy  Pzp,  Wykonawca  składa  listę  podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej oraz może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty,  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zał. nr 5 do SIWZ.

VII.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Pan Waldemar Majchrzak, tel. (34) 399 91 64,
b) w zakresie procedury – Pan Dawid Jagieła, tel. jw.
2.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  oraz  Wykonawcy
przekazują sobie w nw. formach:
a) pisemnie na adres : Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice;
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b) pocztą elektroniczną na adres: przetargi@krzepice.pl;
c) faksem pod numer: (34) 399 91 84.
3.  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  sobie  oświadczenia,  zawiadomienia,
ogłoszenia  oraz  dokumenty  faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej,  niezwłocznie
potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

3.1. Zamawiający będzie stosował nie tylko formę pisemną, ale także faksową lub  mailową
w zakresie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ.
3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza
niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp  –
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na stronie internetowej.
3.4. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców którym przekazano SIWZ
oraz  umieści  na  własnej  stronie  internetowej.  W  takim  przypadku  wszelkie  prawa
i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą
podlegały nowemu terminowi.
3.5 Zamawiający niezwłocznie odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania
i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej
stronie internetowej.
3.6.  Zamawiający  nie  przewiduje  zwołania  zebrania  wszystkich  Wykonawców  w  celu
wyjaśnienia treści SIWZ.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.  Termin,  którym  Wykonawca  będzie  związany  złożoną  ofertą  wynosi  30  dni,  zgodnie
z art.  85 ust.  1 pkt  1 ustawy  Pzp.  Bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Wykonawca 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.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona następująco:
cena jednostkowa za sprzedaż jednej MWh bez podatku VAT, plus podatek VAT, tj. łącznie
należność za sprzedaż jednej MWh z podatkiem VAT (cena oferty).
2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony
obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia
faktury.
3.  Cena  powinna  zawierać  wszystkie  koszty,  jakie  mogą  powstać  w  trakcie  realizacji
zamówienia, w tym również koszty związane z materiałami, sprzętem i pracą ludzi.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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6. Oferta powinna być:
- napisana w języku polskim,
- sporządzona czytelnie  za pomocą maszyny do pisania,  komputera lub ręcznie,  w sposób
uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów,
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, czego dowód
winien znaleźć się w ofercie.
7. Oferta i wszystkie strony oraz załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną.  Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8.  Wykonawcy  przedstawiają  ofertę  zgodnie  ze  wszystkimi  wymaganiami  określonymi
w SIWZ.
9. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
10.  Ofertę  można  złożyć  w  kopercie  lub  innym  nieprzezroczystym  opakowaniu.  Koperta
(opakowanie) ma być opisana w następujący sposób:

Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13,
42-160 Krzepice
Pokój 3

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby

oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice."
NIE OTWIERAĆ PRZED 28.10.2020 r., GODZ. 12:00

Koperta  zawierająca  ofertę  powinna  być  zamknięta  i  zabezpieczona  przed  otwarciem,
bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający
nie  bierze  odpowiedzialności  za  skutki  braku zachowania  powyższego  sposobu opakowania
i  opisu kopert, tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do  Zamawiającego, nieskuteczne
doręczenie z powodu nieprawidłowego opisu.
11.  Każda  strona  kserokopii  dokumentów  w  ofercie,  wymaganych  przez  Zamawiającego,
ma  być  potwierdzona  ZA  ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM przez  jedną  z  osób  upoważnionych
do podpisania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód winien
znaleźć się w ofercie.
12.  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  potwierdzonej  kopii
dokumentu,  gdy  przedstawiona  przez  Wykonawcę  kserokopia  dokumentu  jest  nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13.  Jeżeli  oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnice  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów art.  11 ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione
w formie  osobnego pakietu  celem zachowania  przez  Zamawiającego  tajemnicy.  Pakiet  ten
ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom
postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie
ww. pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu
ofertowym.
14.  Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
ww. ustawy zostanie spełnione.
15. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
16. Zaleca się, aby oferta była zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie któregokolwiek
z dokumentów oferty.
17.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki  oraz  uzupełnienia  do  złożonej  oferty
w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
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18. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich  samych zasad jak złożona oferta,
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie jak
w pkt 10).
19. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę
(wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.
20.  W  przypadku  nieprawidłowego  zaadresowania  lub  zamknięcia  koperty,  Zamawiający
nie  bierze  odpowiedzialności  za  złe  skierowanie  przesyłki  lub  jej  przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
21. Oferta, załączniki i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione
do  reprezentowania  Wykonawcy.  Jeżeli  zasady  reprezentacji  nie  wynikają  z  przedłożonych
dokumentów  wymaga  się  złożenia dokumentu  wskazującego  osobę  uprawnioną
lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (np. odpis z centralnej ewidencji działalności
gospodarczej, umowa spółki).

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.10.2020 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego
w pok. 3 - sekretariat.
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.
3. Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  28.10.2020 r.  o  godz.  12:00  w siedzibie  Zamawiającego
w  pok.  4.  Z  uwagi  na  sytuację  epidemiczną,  otwarcie  ofert  odbędzie  się
z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
5.  Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  podaje  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,
a także informacje  dotyczące ceny,  terminu wykonania zamówienia,  okresu gwarancji  oraz
warunków płatności zawartych w ofertach.
6.  Niezwłocznie  po otwarciu  ofert  Zamawiający  umieści  na stronie  internetowej  informacje
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem akcyzy, podatku
od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji
oraz  ewentualnych  upustów  i  rabatów.  Ceny  należy  podać  w  złotych  polskich  w  postaci
cyfrowej i słownej.
2.  Wszelkie  rozliczenia  finansowe  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  będą  prowadzone
w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową.

XIII.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB PORÓWNANIA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena – 100%

Sposób obliczania punktów dla ww. kryterium:

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej kryterium.
Waga – 100%
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Cena jednostkowa za jedną MWh 
          oferty z najniższą ceną brutto

Wartość punktowa P = ----------------------------------------------------- x waga
Cena jednostkowa za jedną MWh 
badanej oferty brutto

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferty będą
oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przestawionych przez  Wykonawców
w  zakresie  kryterium.  Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  określone
w  kryterium  otrzyma  maksymalną  ilość  punktów.  Pozostałym  Wykonawcom,  spełniającym
wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)
ilość punktów.

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

1. W sporządzanej ofercie Wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy.
2.  Zgodnie  z  art.  92  ust.  1  ustawy  Pzp,  Zamawiający,  niezwłocznie  po  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  jednocześnie  zawiadomi  na  piśmie  Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres  Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz  nazwy  (firmy)  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsce  zamieszkania  i  adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.  Zamawiający,  zgodnie  z  art.  94  ustawy  Pzp,  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu  Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert (art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp).
5.  W  przypadku  wybrania  oferty  złożonej  przez  konsorcjum,  Zamawiający  może,  przed
zawarciem  umowy,  wymagać  przedstawienia  do  wglądu  umowy  regulującej  współpracę
Wykonawców w ramach zawartego konsorcjum.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  nie  wymaga  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy.

XVI.  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. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7
do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
2.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
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co  najmniej  jednej  z  wymienionych  poniżej  okoliczności,  z  uwzględnieniem  podawanych
warunków ich wprowadzenia w zakresie:
1) zmiany miejsca dostawy,
2) zmiany ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiany
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
w życie umowy zakupu energii i trwać będzie dwanaście miesięcy,
4)  aktualizacji rozwiązań  z  uwagi  na  postęp  technologiczny  lub  zmiany  obowiązujących
przepisów,
5)  innych przyczyn  zewnętrznych niezależnych od  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy,
skutkujących niemożliwością prowadzenia dostaw,
6)  zmian osobowych: zmian osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje
przedmiot  umowy  na  inne  legitymujące  się  co  najmniej  równoważnymi  uprawnieniami
i kwalifikacjami,
7) pozostałych zmian:
a)  zmian  sposobu  rozliczania  umowy  lub  dokonywania  płatności  na  rzecz  Wykonawcy
z wyłączeniem zmiany wysokości wynagrodzenia,
b) rezygnacji 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.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania do wyrażenia takiej zgody,
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych, 
c) zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

XVII.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. 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.

XVIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

XIX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I OFERT
CZĘŚCIOWYCH

XX.  INFORMACJA  O  PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH,
O  KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  67  UST.  1  PKT  7 PZP,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

XXI.  ADRES  POCZTY  ELEKTRONICZNEJ  LUB  STRONY  INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA  POROZUMIEWANIE  SIĘ
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
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1.  Zamawiający  przewiduje  porozumiewanie  się  za  pomocą  poczty  elektronicznej:
przetargi@krzepice.pl
2. Adres strony internetowej Zamawiającego:
www.bip.krzepice.pl

XXII.  ZAMAWIAJĄCY  NIE  PRZEWIDUJE  ZWROTU  KOSZTÓW  UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

XXIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

XXIV.  ZAMAWIAJĄCY  NIE  PRZEWIDUJE  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

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 Burmistrz Krzepic, 42-160 Krzepice,
ul. Częstochowska 13, tel. 34 399 91 60, faks 34 399 91 84;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzepice jest Pan Grzegorz Pietruszka,
kontakt: adres e-mail: g.pietruszka@odo-iod.pl, tel. 602 189 049;
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  „Zakup  energii
elektrycznej  na  potrzeby oświetlenia  dróg i  miejsc  publicznych na terenie  Gminy
Krzepice”, Nr ITR.271.015.2020, 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 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:
− 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*;
− 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  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:
− 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.
* 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. Nie może również naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
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**  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.

Zatwierdzam
data 16.10.2020 r.         Burmistrz

        Krystian Kotynia

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu GUD
5. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz punktów poboru energii
7. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy z załącznikami nr 1 i nr 2
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