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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo zamówieo publicznych (tj. Dz. U. 

z 2019r. Nr 1843, z późn. zm.) o wartości poniżej 214 000 euro 

 
 

 
NA WYKONANIE ZADANIA PN.: 

 

Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na 
świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży 
energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Ciechanowie w 2021 roku. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
I. TRYB ZAMÓWIENIA -  PODSTAWA PRAWNA: 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówieo publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej P.z.p., oraz wydanymi na 
podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego 
zamówienia publicznego, w tym: 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądad zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, 
poz. 1126, z poźn. zm.),  

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówieo publicznych 
(Dz. U. z 2019, poz. 2453), 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot wartości 
zamówieo oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeo 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 2450)  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p. 

3. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie: art. 10 ust. 1 oraz art. 
39 - 46 P.z.p. 

4. Niniejszy przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wymaganiami wynikającymi z: 
 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) i 

przepisach wykonawczych do tej ustawy 
 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeo w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 
503) 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623 ze zmian.: Dz. U. z 2008 r., 
Nr 30, poz. 178; Dz. U. z 2008 r., Nr 162, poz. 1005). 

 Taryfy dla energii elektrycznej sprzedawcy, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w 
tym zakresie 

 
5. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówieo publicznych, przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1145, z późn. zm.). 

6. ROZPORZĄDZENIE 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  

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową 

polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży 
energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 
w 2021 roku” 

2. Rodzaj zamówienia: usługa 

3. Miejsce wykonania: Miasto Ciechanów - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Ciechanowie 

4. Przedmiotem zamówienia: 
 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
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Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie 
dystrybucji energii do lokali i obiektów Zamawiającego i oświetlenia ulicznego wymienionych w 
załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz PPE. 

4.2. Całkowite szacunkowe zużycie energii *kWh+ w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

wynosi 1 128 248 kWh  dla lokali i obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Ciechanowie. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ). 

4.3. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do 
poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany 
sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż 
energii elektrycznej/umów kompleksowych. 

4.4. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w  imieniu 
własnym i zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.5. Warunki ogólne: 
a)  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w rozumieniu art.3 ust. 30   

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)  
realizowanej na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 w/w ustawy 
polegającej na świadczeniu usług  na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy 
sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii.  

b)  Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623 ze zmian.: Dz. U. z 2008 r., Nr 30, poz. 178; Dz. U. z 
2008 r., Nr 162, poz. 1005). Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 

4.6. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza 
zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

4.7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy realizacji zobowiązao 

zawartej Umowy 
b) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialnośd za straty i szkody powstałe w związku z realizacją 

przez Wykonawcę Umowy lub przy okazji jej wykonywania, a będące następstwem działania lub 
zaniechania Wykonawcy, a także osób przez niego upoważnionych do realizacji poszczególnych 
czynności objętych Umową. 

4.8. Wykonawca winien: 
a) zdobyd wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty, 
b) sprawdzid i zweryfikowad materiały oraz niezwłocznie poinformowad Zamawiającego 

o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeo 
i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości SIWZ po upływie terminu zgłaszania uwag. 

4.9. Zamawiający nie stawia wymagao zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) (art. 29 ust. 3a Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt. 8a Pzp). 

5. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówieo Publicznych (CPV): 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09310000-5 Elektrycznośd 

65310000-9 Przesył energii elektrycznej 
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III. INFORMACJE DODATKOWE:  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje: 

 możliwośd udzielenia zamówieo, o których mowa w art.  67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo 
zamówieo publicznych zebrania Wykonawców. 

 zawarcia umowy ramowej. 
 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeo w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
4. Niniejsza SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego puk@pukciechanow.pl do 

pobrania samodzielnie przez Wykonawców. 
5. Wykonawcy winni sprawdzad na bieżąco zawartośd umieszczonego na ww. stronie internetowej 

folderu w celu sprawdzenia czy nie zostały w nim opublikowane zmiany SIWZ. Za zapoznanie się z 
całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca. 

6. Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia: 
6.1. Wykonawca zamierzający powierzyd podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, 

zobowiązany jest wskazad części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyd 
podwykonawcom oraz podad firmy podwykonawców w składanej ofercie. 

6.2. Brak informacji, o której mowa w ppkt 6.1., będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. 

6.3. Koniecznośd powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w 
trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 

6.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6.5. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu) wykonawca jest obowiązany wykazad 
Zamawiającemu, iż  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. 

7. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie 
przeprowadzono dialogu technicznego. 

8. Zamawiający nie stawia wymagao zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).  

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie: 

 od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, którzy: 
 

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
 

2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust.5 ustawy, wykluczy z postępowania o zamówienie 
wykonawcę: 

mailto:puk@pukciechanow.pl
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2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 814, z późn. zm.)  lub którego 
upadłośd 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 498, z późn. zm.) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp); 

2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwośd, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazad za pomocą stosownych środków dowodowych (podstawa wykluczenia określona w 
art. 24 ust.5 pkt 2 ustawy Pzp); 

2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania, (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 4 
ustawy Pzp); 

2.4. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 5 ustawy Pzp); 

2.5. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 
w pkt 2.4 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 6 ustawy Pzp); 

2.6. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 
złotych (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 7 ustawy Pzp); 

2.7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazad za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa  w ust. 1 pkt 15, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy 
Pzp). 

Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa:  
pkt 2.4, 2.5 i 2.6 – zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt. 2c,  
pkt. 2.2., 2.3., jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia. 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ustawy Pzp art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 lub ust. 5, może przedstawid dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnid naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośduczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 



__________________________________________________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
strona 6 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 
 

3. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:  

 
3.1. kompetencji lub uprawnieo do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. 
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: 

 posiadania aktualnej na okres realizacji zamówienia koncesji (obowiązującą przez cały okres 
obowiązywania umowy) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną  

 posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie o 
posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej podpisanej z OSD 

 
3.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
 

3.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegad na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:  
5.1. musi udowodnid 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. 

5.2 zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne  lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełnienia 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, 

5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegad na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 

5.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 

5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie 
żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
ust. 1 

5.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
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wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 
żąda dokumentów, które określają w szczególności: 
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. VI pkt. 3  

 
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

składających wspólną ofertę (konsorcjum, spółkę cywilną): 
6.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego będzie oceniane łącznie, dla wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
6.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt VI. ust. 1 i 2, oceniana 

będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
6.3.oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa 

każdy z wykonawców osobno. 
 
7. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji 

zawartych w oświadczeniach i dokumentach. Ocena spełniania warunków wymaganych od 
Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

 

8. Zamawiający uwzględniając art. 24aa ustawy przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu 
może najpierw dokonad oceny ofert, a następnie zbadad czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona najwyżej w rankingu ofert, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

9. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwad wykonawców do złożenia wszystkich 
lub niektórych oświadczeo lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeo lub dokumentów. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK WYKLUCZENIA: 
 

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyd:   
 

WRAZ Z OFERTĄ: 

1.1. aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, że 
wykonawca: 
 nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp,   
 spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

–wg druków dołączonych do SIWZ – załącznik nr 2 i 3 do SIWZ  
1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:  

a) składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji,  
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b) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1, 

1.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: 
a) oświadczenie 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, 

b) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

1.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyd podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawcy. 

 

DOKUMENT SKŁADANY PO OTWARCIU OFERT  
bez wezwania Zamawiającego przez wszystkich wykonawców 

 
1.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE 

INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg. wzoru 
Załącznik nr 4). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

 

DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT  

na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 

 
2. Wykaz dokumentów i oświadczeo składanych przez wykonawcę NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

w celu potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 – w zakresie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, obowiązany jest do złożenia niżej 
wymienionych dokumentów: 

2.1. ważną koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o której mowa w ustawie z dnia 
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm)  

2.2. ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie o posiadaniu 
generalnej umowy dystrybucyjnej podpisanej z OSD 

 
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócid się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeo okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
 

3. Wykaz dokumentów i oświadczeo składanych przez wykonawcę NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
w celu potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 -  potwierdzających, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i  5 pkt. 1,2,4,5,6,7,8 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców przedłożenia oświadczeo i dokumentów na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w 
pkt. VI.1.1. SIWZ składanego przez wykonawcę wraz z ofertą – załącznik nr 3 do SIWZ 
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4. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwad wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeo lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeo lub dokumentów. 

 
5. Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty o których mowa powyżej, będące: 

 w posiadania Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu 
oświadczeo lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy 
postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone), 

 lub  
 wskazania nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub 
organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji)   

 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
 
1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

a) Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na piśmie: adres do 
korespondencji: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, 
ul. Gostkowska 83 lub: 

 przesłanie faksem na numer 23 306 70 70 

 drogą elektroniczną: przetargi@pukciechanow.pl 
          

Zamawiający prosi o przekazywanie pytao drogą elektroniczną również w wersji edytowalnej, 
gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnieo       
 

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzieo, w 

którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-
mail). 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający na 
podstawie pozytywnego dowodu transmisji danych domniema, iż pismo wysłane przez 
Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za 
sprawne działanie urządzeo. 

 
b) Korespondencja w niniejszym postępowaniu jest prowadzona w języku polskim to znaczy, że 

wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna byd złożona wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

c) Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielid wyjaśnieo jednak nie później niż na dwa dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do kooca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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d) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. d), lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, 
zamawiający może udzielid wyjaśnieo albo pozostawid wniosek bez rozpoznania. 

e) Treśd wyjaśnieo zostanie przesłana do Wykonawcy, od którego wpłynęła prośba o wyjaśnienie oraz 
do Wykonawców, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. 

f) Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami każdorazowo zostanie umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego www.pukciechanow.pl 

g) Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa to na bieg 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. d). 

h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienid 
treśd specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. W 
przypadku, gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.  

i) Osoba/y uprawniona/e do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Krzysztof Jeziółkowski w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia w godz. 7:00-14.00       
e-mail: przetargi@pukciechanow.pl; fax 23 306-70-70 
Marta Gogolewska w sprawach związanych z SIWZ w godz. 7:00 – 14:00                                                      
e-mail: przetargi@pukciechanow.pl; fax 23 306-70-70 

 
2. Przekazywanie oświadczeo lub dokumentów: 

a) Złożenie oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz oświadczenia i dokumenty składane przez 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona oraz uzupełnieo złożonych na wezwanie 
Zamawiającego oraz informacji dotyczącej zmiany lub wycofania oferty obowiązuje tylko FORMA 
PISEMNA, za pośrednictwem: 

 operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 

 osobiście lub za pośrednictwem posłaoca, 
b) W przypadku, gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1, oświadczeo lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnieo w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnieo oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

c) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 

d) Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty składa w/w dokumenty i 
oświadczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jednej zamkniętej kopercie 
oznakowanej w sposób następujący: 
 

 

NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES: 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ciechanowie 
ul. Gostkowska 83 
06-400 Ciechanów 

UZUPEŁNIENIE OFERTY 
 

w przetargu na: 
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„Dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na 
świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii 
elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 

w 2021 roku” 
 

 
VIII. WADIUM: 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu. 
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyd termin związania ofertą, 
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócid 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. OFERTA WINNA ZAWIERAD: 
a) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1)  
b) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi (np. 

Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodącemu) do reprezentowania w postępowaniu lub 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

c) oświadczenia wymienione w pkt. VI. 1 SIWZ 
d) Arkusze kalkulacyjne ofert (wg. załącznika nr 1.1; 1.2). 
 

2. Ofertę należy sporządzid w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem 
odręcznym. 

3. Treśd złożonej oferty musi odpowiadad treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy 
przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych 
przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne w treści z formularzami opracowanymi 
przez Zamawiającego.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą byd składane przez Wykonawców wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski. 

5. Każdy wykonawca ma prawo złożyd tyko jedną ofertę. 
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Ofertę należy złożyd na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1. Wykonawcy nie wolno 

dokonywad żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez 
Zamawiającego.  

8. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą byd podpisane przez osobę/osoby 
upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązao w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – 
poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodnośd z oryginałem”, musi byd opatrzone imienną pieczątką 
i podpisem bądź czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. 

9. Zaleca się, aby każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana i 
parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Natomiast wszystkie miejsca, w 
których Wykonawca naniósł zmiany muszą byd parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

10. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odbywad się będą w złotych polskich. 
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11. W przypadku wykazania doświadczenia na podstawie wykonania zamówieo w innej walucie, 
wykonawca zobowiązany jest w wykazie „Doświadczenie” wpisad wartośd zamówienia w tej walucie 
oraz wpisad przeliczenie wg średniego kursu NBP na dzieo zakooczenia każdego z tych zamówieo.  

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one byd udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie 
braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 
trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeo. 

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowad będzie ich 
odtajnieniem, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05). 

   
XI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyd w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalnośd do terminu otwarcia 
ofert.  

 
2. Oferta powinna byd umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący: 

NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES: 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 
ul. Gostkowska 83 
06-400 Ciechanów 

OFERTA w przetargu nieograniczonym na: 

„Dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na 
świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii 
elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 

w 2021 roku”.  
 

nie otwierad przed: dniem    13.10.2020 r., godzina 10:15 
 

 
 

 XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
1. Oferty należy składad w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, w terminie do dnia 13.10.2020 

roku do godziny 10:00   
2. OFERTY SKŁADANE W FORMIE PISEMNEJ: 

a) Oferty należy składad w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83, w sekretariacie, pokój Nr 1 
b) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej 

złożenia oraz numerem, jakim oferta została oznakowana. 
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie  
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XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.10. 2020 roku o godz. 10:15. 

 
2. Wykonawcy  mogą uczestniczyd w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której: 

 bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na 
sfinansowanie zamówienia.  

 podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny, warunków płatności. 

 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny i warunki płatności zawartych w ofertach, natomiast informacje dotyczące terminu 
wykonania zamówienia  nie będą podawane ponieważ zostały określone w SIWZ jednakowo dla 
wszystkich bez możliwości dokonywania zmian przez Wykonawców w druku ofertowym. 

Uwaga: 
Informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia nie będą podawane ponieważ zostały 
określone w SIWZ jednakowo dla wszystkich bez możliwości dokonywania zmian przez 
Wykonawców w druku ofertowym. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniad wszystkie elementy związane z prawidłową 
realizacją  niniejszego zamówienia.   

2. Cena oferty winna byd obliczona zgodnie ze wzorem wskazanym w Formularzu Ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz arkuszami kalkulacyjnymi 
stanowiącymi załączniki od nr 1.1 do nr 1.2  do SIWZ.  

3. Ceny  jednostkowe mogą byd podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku, wartośd netto i 
brutto należy podad z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - zapis po arkuszem 
kalkulacyjnym. 

4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a 
płatnośd nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w terminie podanym w 
ofercie liczonym od daty doręczenia Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty. 

Zamawiający po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, 
niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, 
składając ofertę, jest zobligowany poinformowad zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadzid do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzid do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartośd bez kwoty podatku (informację wykonawca załącza do oferty) 
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XV. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY: 
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienid lub wycofad ofertę. 
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi byd złożone według takich samych wymagao, 

jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”,  
3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi byd złożone również według takich samych wymagao, jak 

składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem  „WYCOFANIE”. 
4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy koperty ofert  które zostały wycofane nie będą otwierane. 
5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone 
do oferty. 

 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY: 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na 

podstawie następującego kryterium: 
2.1. Cena - 60 %,  
2.2. Termin płatności faktur- 40% 

 
a) Kryterium „cena” (C) będzie liczona wg wzoru: 
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt. i zostanie przyjęta jako podstawa do badania 
pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 
 

                           Najniższa cena oferty  
          C    =      ------------------------------ x 60,0  
                           Cena badanej oferty 

 
b) kryterium „termin płatności faktur” (T),  ilośd punktów - max 40 pkt.: 

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożone w druku oferty. 
Termin płatności musi się mieścid w przedziale od 20 do 30 dni a punktacja zostanie 
obliczona następująco:  
 

 20 dni – 0 pkt, 

 22 dni – 10 pkt 

 25 dni – 20 pkt. 

 27 dni – 30 pkt 

 30 dni – 40 pkt.  
Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest w druku ofertowym dokonad przez podkreślenie oferowanego 
terminu zapłaty faktury. W przypadku gdy wykonawca nie wybierze żadnej opcji, to Zamawiający 
odrzuci ofertę 

                                                      
Łączna ilośd punktów uzyskanych przez wykonawców: 

P = C + T 
gdzie: 
P – łączna ilośd punktów uzyskanych przez wykonawcę 
C – ilośd punktów uzyskanych w kryterium „cena” 
T – ilośd punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności faktur” 

 
3. Jeżeli nie można wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
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wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryterium wyboru. 

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

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzed umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w pkt. 1: 

 złożono tylko jedną ofertę, 

 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 
ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kooczące 
postępowanie odwoławcze. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp może wybrad ofertę najkorzystniejszą z 
pośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

4. Warunkiem zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie, przed podpisaniem umowy 
dostarczenie: 
a) dokument (np. umowa) podpisany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 

świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania 
energii elektrycznej 

b) w przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 

 
XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XIX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
1. Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy ogólnej – załącznik nr  7 do niniejszej specyfikacji. 
2. Wykonawca zawrze umowy na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług 

dystrybucji dla poszczególnych odbiorców z uwzględnieniem parametrów przesyłowych (takich jak: 

grupa taryfowa, moc umowna)  zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz, gdzie NABYWCĄ będzie 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83, NIP: 566 164 

36 31, na wzorze umowy kompleksowej stosowanym przez wykonawcę, który będzie uwzględniał 

wszystkie wymogi określone przepisami Ustawy Prawo Energetyczne i aktów wykonawczych, jak 

również został uzgodniony i zaakceptowany przez Operatora Systemu Dystrybucji. Umowy te stanowią 

załączniki do niniejszej umowy. 

 
XX. EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEO ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU DO OFERTY: 

 
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych przewiduje możliwośd 
dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 
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1. zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w 
umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,  

2. zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku wybudowania lub przejęcia przez 
Zamawiającego nowych obiektów w 2021r., a nie wymienionych w załączniku nr 1 do Istotnych 
postanowieo umowy lub też w przypadku zlikwidowania bądź sprzedaży obiektów Zamawiającego 
w 2021r., 

3. zmiany osób reprezentujących strony – strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych 
zmianach, 

4. zmiany unormowao prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Zamawiający 
dopuszcza możliwośd zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku VAT. 
Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części 
wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego 
jeszcze nie wykonano, 

5. zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za 
świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

6. zmiany grupy taryfowej w przypadku, gdyby w trakcie trwania umowy obiekty Zamawiającego 
zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej byłoby 
nieekonomiczne lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się ekonomiczniejsze, 

7. zmiany mocy umownej w przypadku, gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło 
zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji.  

8. zmiany (modyfikacja) złożonych w postępowaniu deklaracji odnośnie do podwykonawstwa poprzez: 
a) wskazanie innych podwykonawców, 
b) rezygnację z podwykonawców, 
c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa, 
d) wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w 

postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 
podwykonawstwa (art. 36b ust. 1), 

W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazad 
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. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwośd wprowadzania zmian do zawartej umowy w przypadkach i na 
warunkach przewidzianych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r poz. 374 ze zm.) 

 
Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający 
uzasadnienie dla ich wprowadzenia 

 
XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznad uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, na zasadach określonych w art. 179-198g Prawa zamówieo publicznych 

2. Zamawiający informuje, iż wartośd niniejszego zamówienia jest niższa niż 214 000 euro. 

 

XXIV. Klauzula informacyjna RODO 
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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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów 

 Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim skontaktowad pod adresem e-
mail: iod@pukciechanow.pl 

 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.: „Dostawa energii elektrycznej 
obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w 2021 roku” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

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

− 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; 

 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: 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 skutkowad zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszad 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. 

 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 1.1 – arkusz do kalkulacji kosztów energii elektrycznej w GT B23 

Załącznik nr 1.2 – arkusz do kalkulacji kosztów energii elektrycznej w GT C12a 
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Załącznik nr 2  -  oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy dotyczące 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3  -  oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania,  
Załącznik nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

Załącznik nr 5 - Wzór pełnomocnictwa reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia 
Załącznik nr 6  -  Wykaz punktów poboru energii  
Załącznik nr 7 – Projekt  umowy ogólnej 
 
 
 
 

 
 

 


