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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 
 

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY  
Nazwa zamawiającej:             Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. 
Adres zamawiającej:   ul. Długa 1 
Kod Miejscowość:      67-410 Sława 
Telefon/faks:   68 356 63 90 
Adres strony internetowej:   www. zwik.slawa.pl 
Adres poczty elektronicznej:  sekretariat@zwik.slawa.pl 
zwane dalej „Zamawiającym” 
 
W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie  przedmiotowego 
postępowania na stronie internetowej Zamawiającego  www.zwik.slawa.pl, ponieważ 
Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego zamówienia informacje, 
w szczególności: 
     a) treść pytań dotyczących wyjaśnień SIWZ oraz treść udzielonych przez  
         Zamawiającego odpowiedzi, 
     b) modyfikacje SIWZ, 
     c) kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia o wszczęciu lub treści SIWZ. 
 
Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z umową przetwarzały będą 
wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroniły je będą przed dostępem osób 
nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - z 
dniem 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
zamówienia powyżej 30 001 euro do 443 000 euro  zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień przez ZWiK Sława Sp. z o.o. i Kodeksem Cywilnym. 
 
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Nazwa: Dostawa dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Spółka 
z o.o. energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE i pełnienie funkcji 
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w okresie od 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r. 
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 
09300000-2  Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 
do umowy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w rozumieniu ustawy z dnia  
10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2019 r., poz. 755 ze. zm.) w planowanej ilości 
≈ 1,3 MWh 
3. Dostawa codzienna – całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 
230/400V o częstotliwości 50 Hz. Zamawiający informuje, że dla obiektów objętych 
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procedurą przetargową zawarta jest umowa na dostawę energii, oraz umowa na odbiór energii 
z OZE i pełnienie funkcji POB-a, a ww. umowy obowiązują do 31.12.2019 r. 
4. Zamawiający oświadcza, że jest wpisany do rejestru wytwórców energii elektrycznej 
prowadzonego przez Prezesa URE i jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku 
akcyzowego od energii elektrycznej wyprodukowanej w posiadanym przez siebie OZE. 
Zamawiający oświadcza, że energię elektryczną zakupioną od Wykonawcy na podstawie 
Umowy przeznaczał będzie na użytek własny. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
5.  Obecnym dostawcą energii elektrycznej jest firma ENEA S.A. dla wszystkich 
obiektów. 
6. Zamawiająca oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w Załączniku nr 1 do 
SIWZ stanowi jedynie przybliżoną ilość zużycia, która w trakcie wykonywania Umowy może 
ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie energii 
(mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ), 
uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od wielkości 
zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w 
przetargu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającej żadnych roszczeń 
finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiająca 
zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana 
ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 1 do SIWZ, w szczególności spowodowanej 
zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla Odbiorcy końcowego, zmianą grupy 
taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym 
poborem energii w ramach poszczególnych PPE.  
7. Informacje dodatkowe:  
1) Celem niniejszego, wspólnego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie 
zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiająca zamierza osiągnąć 
powyższe w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę, 
właściwej dla poszczególnych grup taryfowych, dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie 
energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z 
dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.  
2) W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającej na jej 
pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2019 poz. 
503 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.  
 
 
ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I 
MOŻLIWOŚCI 
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych. 
 
ROZDZIAŁ V. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW 
W POSTĘPOWANIU 
 
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa 
Wykonawca. 
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ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ 
OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTY ORAZ UCZESTNICTWA 
PODWYKONAWCÓW 
 
1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia -możliwość 
składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów pod warunkiem, że taka oferta 
będzie spełniać następujące wymagania: 
 
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 
 
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo 
ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 
zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo to może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą 
albo z umowy podmiotów składających wspólne oferty  
    
 c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub Pełnomocnika);      

 d)  Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany 
jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VIII w pkt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., oraz 5.3 
SIWZ. 

UWAGA 1: w przypadku spółek cywilnych: 
Dokumenty z pkt 1.3 – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę 
cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki w 
zakresie podatku VAT, 
Dokumenty z pkt 1.4 – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych  – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców 
tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki. 
 
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione 
w rozdz. VIII pkt 2.1.1a; 2.2.1 a; 2.3.1.a; 2.4.1.a; 5.4;  SIWZ. 
 
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 
3 rozdziału VIII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod 
warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów 
występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające 
ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego 
z Wykonawców odrębnie. 
 
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym 
jako Pełnomocnik pozostałych. 
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ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
 
ROZDZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. IFORMACJA O 
OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO 
OFERTY WYKONAWCY 
 
1.  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z 
postępowania na podstawie oświadczenia będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
wraz z ofertą należy dołączyć: 
1.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie oświadczenia 
będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ; 
1.2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 
1.3.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
1.4.  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 
1.5.  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności podmiotu 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
2.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2.1.1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu energią elektryczną. 
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
2.2.1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
lub wykonuje należycie co najmniej:  
- dwie dostawy energii elektrycznej o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda przez 
okres ostatnich 3 lat. 
- w jednym przedsiębiorstwie obowiązek POB.  
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W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia 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 (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
2.2.2 Pod pojęciem głównych dostaw Zamawiający rozumie dostawy, w przedmiocie, 
wartości i ilości niezbędnej do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
opisanego powyżej. Dowodami, o których mowa w zdaniu powyżej są: 
a) Poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub 
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 
b) Oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
2.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 
2.3.1. Wykonawca musi posiadać zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej z lokalnymi operatorami systemów dystrybucyjnych dla obiektów objętych 
niniejszym postępowaniem. 
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
a) Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej z lokalnymi operatorami systemów dystrybucyjnych dla obiektów 
objętych niniejszym postępowaniem. 
2.4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2.4.1. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
a) opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej na kwotę 450 000 zł ( czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
Uwaga 2: Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez 
Zamawiającego, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający sposób 
potwierdzają spełnianie opisanych warunków 
Uwaga 3: Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie warunku, o których mowa pkt 2.4., 
polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający wymaga przedłożenia 
dokumentów, o których mowa w pkt 2.4.1 a, niniejszego rozdziału, dotyczących tych 
podmiotów. 
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 2.1. do 2.4. oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć 
oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
4. W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4. (opis 
sposobu dokonania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
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zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem notarialnie. 
4.1. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
4.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w pkt. 2.2 do 2.4. 
niniejszego rozdziału SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
powyżej w pkt. 4 Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, 
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: 
a) zakresu dostępnych dla wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
c) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
4.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w p.2.2÷2.4. 
niniejszego rozdziału SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
powyżej w p.4, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia tego podmiotu, 
wraz z ofertą należy dołączyć: 
4.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone przez ten podmiot – 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; 
4.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej tego podmiotu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4.3.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, 
że podmiot ten nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
4.3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
potwierdzające, że podmiot ten nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 
4.3.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności podmiotu 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
4.3.6. W przypadku podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu  mające miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot składa w odniesieniu do nich 
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zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu 
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób, lub przed notariuszem. 
5. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą. 
5.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonymi 
postanowieniami umowy oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń na formularzu 
oferty – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
5.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych 
się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź 
w uwierzytelnionej notarialnie kopii. 
5.3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 9 SIWZ.  
5.4. Formularz cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ. 
Uwaga 4: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia 
także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu 
druków załączonych do niniejszej specyfikacji. 
Uwaga 5: potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
Ocena 
spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. 
„spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków 
udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 
ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 
2 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać 
wyłącznie na piśmie lub faksem (adres Zamawiającego oraz nr faksu podany został 
w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ) z dopiskiem: „Dostawa energii 
elektrycznej” 
2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy 
przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą 
tj. w formie pisemnej. 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek 
potwierdzić fakt otrzymania korespondencji. 
4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem: 
www.zwik.slawa.pl 
 

http://www/
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ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 
SIWZ 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego terminu składania ofert lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 
4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, 
Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana 
staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Zostanie ona doręczona wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla 
nich wiążąca. 
5. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 
6. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym 
adresem: www.zwik.slawa.pl 
7. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do 
treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem 
internetowym. 
 
ROZDZIAŁ XI. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: 
1. Jacek Mazur – Główny specjalista ds. rozwoju, tel.: 68 356 63 90 
 
ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  5 000,00 zł (słownie: pięć  
tysięcy złotych) 
1.1. Wadium może być wniesione w: 
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 5.07.2019 r. o godzinie 11:00 
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:  
Bank Spółdzielczy we Wschowie nr 55 8669 0001 2009 0092 0845 0001 
z dopiskiem „Wadium nr  postępowania GR.261.DE.1.2019” 
Uwaga 6: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy 
środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia 
ofert. 

http://www/
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2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu 
bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego 
zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty (np.: w koszulce, co pozwoli 
na oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych dokumentów). 
2.2. Wadium wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązanie Gwaranta 
do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu kwoty wadium na pierwsze 
pisemne żądanie stwierdzające, że: 
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o uzupełnienie dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu , z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki pisarskiej lub 
rachunkowej w obliczeniu ceny,  co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było 
wymagane 
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
2.3. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie 
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.8. 
lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 
2.4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane. 
2.5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
2.6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.3. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
2.7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, 
może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
2.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie złoży tych dokumentów, 
oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po 
jego stronie. 
b)   jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
-  odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
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ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SIWZ. 
Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak 
niż 15 dni. 

 
ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 
2. Do oferty należy dołączyć: 
2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 
2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 
2.3. Dokumenty, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! – przez osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy) z zastrzeżeniem oświadczeń i pisemnego 
zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w pkt 4 rozdz. VIII SIWZ, które muszą 
zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
notarialnie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4 rozdziału VIII SIWZ, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 
2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi 
jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim. 
4.1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz 
z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy formularza oferty, który musi być sporządzony 
zgodnie z wymogiem podanym w pkt 4 niniejszego rozdziału. 
4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem. 
4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. W przypadku spółek cywilnych ofertę winni podpisać wszyscy wspólnicy lub 
wspólnik uprawniony zgodnie z umową spółki lub udzielonym przez pozostałych wspólników 
pełnomocnictwem. 
4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być 
również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
4.5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów 
za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron, (winno precyzyjnie określać do jakich 
czynności uprawnia ono Pełnomocnika) należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z 
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w 
oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane 
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
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5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 
przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 
6. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę wraz z pozostałymi dokumentami 
oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: 
a) koperta zewnętrzna: 
- powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Długa 1, 67-410 Sława 
Oferta do przetargu: Dostawa dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława 
Spółka z o.o.   energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE i pełnienie funkcji 
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w okresie od 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r. 
b) koperta wewnętrzna: 
- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres 
Wykonawcy. 
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta 
dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 
8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 j.t.), co do których Wykonawca składając 
ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji dotyczącej nazwy firmy i jej adresu, dotyczącej ceny, terminu 
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartej w ofercie. 
8.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić 
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko 
do wglądu przez Zamawiającego”. 
8.2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie 
do Zamawiającego z wnioskiem. 
 
ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: 
a) Wartość oferty netto stanowić będzie łączna wartość sum netto podanych w formularzu 
cenowym 
b) Wartość oferty brutto stanowić będzie łączna wartość sum brutto podanych w formularzu 
cenowym 
c) Obliczone w powyższy sposób wartości należy wpisać do formularza ofertowego załącznik 
nr 3. 
d.)W/w wartości netto i brutto winny być obliczone przy założeniu, że podana ilość energii to 
jest 1,3 MWh zostanie przez Zamawiającego w całości wykorzystane. 
e) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone wg rzeczywistej ilości pobranej energii i cen 
jednostkowych wynikających z oferty zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 2, 
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2. Zamawiający informuje, że ilość pobranej energii będzie rozliczana na podstawie 
odczytów układów pomiarowo – rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD 
zgodnie z okresami rozliczeniowymi lokalnego OSD. Zamawiający zastrzega, iż może nie 
wykorzystać  całości zakontraktowanej ilość energii elektrycznej w okresie obowiązywania 
umowy. 
3. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie 
koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu stosownie do 
rodzaju zadania oraz wszelkie pozostałe koszty, np. opłatę handlową, koszt ubezpieczenia i 
inne. 
4. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 
- wartość bez podatku VAT (netto) 
- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto 
- cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca 
po przecinku). 
- wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny 
lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego. 
 
ROZDZIAŁ XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do dnia 5.07.2019 r. 
do godziny 11:00. 
2. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina 
dostarczenia (wpisana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby 
Zamawiającego. 
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 
niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom, po upływie terminu na 
wniesienie odwołania. 
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 5.07.2019 r. o godzinie 
11:30  w siedzibie Zamawiającego. 
 
ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem 
VAT). 
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, 
nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności 
zawartych w ofercie. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego 
rozdziału. 
5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych przez ZWiK Sława Sp. z o.o.” oraz czy oferta nie jest sprzeczna  z treścią SIWZ.  
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą. 
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
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8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów 
przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 
9. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty 
najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń 
znajduje się w siedzibie Zamawiającego), a także na stronie internetowej pod następującym 
adresem: www.zwik.slawa.pl. 
9.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, będzie zawierało informacje o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; 
uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację); 
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia 
faktycznego i prawnego; 
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz 
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 
- terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
 
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
 
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiająca uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającej terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającej. 
 

2. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, będą oceniane 
według dwóch kryterium najniższej ceny sprzedaży (95%) i najwyższej ceny zakupu energii 
elektrycznej (łącznie 5%):  

a) Ocena w zakresie kryterium ceny dostarczanej energii elektrycznej będzie 
dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu 
następującego wzoru:  









×= pkt

C
CC

i

n 95  

gdzie: 
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium najkorzystniejsza cena; 
i – numer ocenianej oferty; 
Cn – najniższa oferta cenowa brutto; 
Ci – cena brutto ocenianej oferty; 
95 pkt – waga kryterium najkorzystniejsza cena; 

http://www/
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b) Ocena w zakresie kryterium ceny odebranej energii elektrycznej będzie dokonywana 
na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:  

 









×= pkt

R
RR

n

i 5  

gdzie: 
R - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium najkorzystniejsza cena zakupu 
energii elektrycznej z OZE; 
i – numer ocenianej oferty; 
Rn – najwyższa oferta cenowa brutto; 
Ri – cena brutto ocenianej oferty; 
5 pkt – waga kryterium najkorzystniejsza cena zakupu energii elektrycznej z OZE; 

 

Całkowita suma uzyskanych punktów przez danego wykonawcę opisuje wzór: 

( )RCS +=  
 
3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
4. Zamawiająca oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.  
5. Zamawiająca  udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 
punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.  
6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 
jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiająca wzywa wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającej ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającej obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiająca w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
8. Zamawiająca nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 
Uwaga 7: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 
ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ 
W WALUTACH OBCYCH 
 
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej. 
 
ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
 
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej 
SIWZ załącznik nr 6. 
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2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie 
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie 
określonych terminów. 
3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający 
wstrzyma podpisanie umowy. 
 
ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, przysługuje protest zgodnie z Regulaminem 
udzielania zamówień przez ZWiK Sława Sp. z o. o. 
                                                                                                                         
                                                                                                                  Zatwierdzam 

 

…………………………….            

 

 

 

 


