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§ 1. Zamawiający. Roman Stoś 
 

      1.   Zamawiającym jest: 
 

       Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
             47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10 
             NIP 639-00-01-529   REGON 272347774 
             Nr KRS 0000125096 Sąd Gospodarczy Gliwice 
             Kapitał Zakładowy Spółki 9 916 000 zł  
             Konto bankowe ING Bank Śląski Katowice O/Racibórz 
            49 1050 1328 1000 0004 0002 8791 
            Telefon 032 415-35-77,   fax 032 419-07-17 
            e-mail: sekretariat@pk-raciborz.pl 
 

2. Wszelkie pisma w sprawie przetargu Wykonawca adresuje: 
 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
             ul. Adamczyka 10  
             47-400 Racibórz. 

 

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem 
przetargowym, w tym ewentualne zapytania, były kierowane wyłącznie na adres 
przedstawiony w ust. 2 i opatrzone numerem sprawy: PK/04/19 

 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  jest w  trybie  
   przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach   
   wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39-46 ustawy Prawo  

zamówień publicznych. 
 
3.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych; 

     b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów  
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126); 

     c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 
r., poz. 2477) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych. 

 

§ 3.  Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. jest dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji 
energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w 
Raciborzu, w szacowanej ilości łącznie: 330 MWh.             

   2.   Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
CPV 09310000-5     ELEKTRYCZNOŚĆ 
CPV 09300000-2     ENERGIA ELEKTRYCZNA 
CPV 65300000-6     PRZESYŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ. 

3.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w  załączniku Nr 1 do 
 Instrukcji dla Oferentów – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, oraz 
 Formularzu cenowym załącznik Nr 3. 
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      4.   Realizacja zamówienia odbywać się winna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
 10.04.1997r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z póż. zm.).  

Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami 
 jakościowymi  obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych na 
podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz taryfie dla Usług Sprzedawcy, Taryfie 
dla Usług Dystrybucji Energii  Elektrycznej właściwego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. 

 
5.  Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania aktualnej (obowiązującej   
      w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia) umowy zawartej z    
      przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii   
      elektrycznej odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym,  
      elektroenergetycznym, odpowiedzialnym za bieżące i długookresowe   
      bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację konserwację remonty   
      oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi  
      systemami elektroenergetycznymi, wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji  
      na Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w ramach której przedsiębiorstwo  
      energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej zapewni Wykonawcy 
      świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego. 

 
      6.  Tytuł prawny Zamawiającego do korzystania z obiektów: 
 - pl. Dominikański 2 – Umowa na administrowanie Nr 52 z dnia 17.06.2013r.  
 - pl. Dominikański – Umowa na administrowanie Nr 52 z dnia 17.06.2013r. 
 - ul. Komunalna 9 – Własność PK Sp. z o.o. 
 - ul. Adamczyka – Własność PK Sp. z o.o. 
  
     7.   Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy pomocy 
 podwykonawców. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części  
            zadania podwykonawcom Zamawiający będzie wymagał wskazania w ofercie  
            części  zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom..  

 
9.  Wykonawca zastosuje materiały i technologie przyjazne dla środowiska 
 

§ 4.  Części zamówienia. 
 

Zamówienie zostało podzielone na dwie niezależne części: 
1. Dostawa energii elektrycznej 
2. Świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej 

 

§ 5.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  
        w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy. 

  Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o    
  których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy P.z.p. - do 20% wartości zamówienia   
  podstawowego  w przypadku: 
  - zakupu autobusów elektrycznych, zwiększenia powierzchni użytkowanej, lub   
        zatrudnienia wynikającego ze zwiększenia zadań, nie przewidywanych na etapie  
        postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 

 

§ 6.  Termin wykonania zamówienia. 
 

1. Wymagany termin wykonania umowy: 12 miesięcy. Planowany termin 
rozpoczęcia świadczenia usług  01.01.2020 r.  

2. Podanie w ofercie terminu innego od wymaganego powoduje odrzucenie oferty 
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       Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości pobranej energii 
elektrycznej szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 
dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla 
Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz 
Wykonawcy.  

 

§ 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 
1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 

          1.1)  nie podlegają wykluczeniu; 
          1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

    2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące (wymagane w postępowaniu): 

 
           2.1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
    a) Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie   

     odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. posiadania koncesji na obrót    
     energią elektryczną, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo  
     energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.); 

2.2)  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
 

                  Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  
 

            2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej; 
 

       Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie 
      

     3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 

3.1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający przewiduję tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa 
ustawy Pzp. Procedura ta polega na tym, że: 

    - Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej 
oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich 
wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach.  

    - Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny 
ofert,  oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) po czym 
dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona 
oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie wstępne 
złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 2 
ustawy Pzp przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających. 

 
3.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia,  lub innych dokumentów  

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub 
inne dokumenty są niekompletne,  zawierają   błędy  lub  budzą  wskazane  przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
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§ 8. Podstawy wykluczenia: 
 

    1. O których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 
        Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 

           pkt.12 ustawy Pzp.    
                  Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

lub nie został zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia, 

            pkt.13 ustawy Pzp.    
                   Wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 
                  a).  o  którym   mowa  w  art. 165a,  art. 181-188,  art. 189a,  art. 218-221,  art. 

228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz 176), 

                  b).  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

                  c).  skarbowe, 
                  d).  o  którym  mowa  w  art. 9  lub art. 10  ustawy  z   dnia  15  czerwca  2012 

r.  o skutkach powierzania   wykonywania   pracy  cudzoziemcom  
przebywającym  wbrew  przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

           pkt.14 ustawy Pzp.    
                     Wykonawcę, 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 przestępstwo, o 
którym mowa w pkt.13; 

           pkt.15 ustawy Pzp.    
                     Wykonawcę,  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok sądu lub 

ostateczną decyzję administracyjną  o  zaleganiu  z  uiszczeniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne, 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; 

           pkt.16 ustawy Pzp.    
                     Wykonawcę,    który    w   wyniku   zamierzonego  działania  lub  rażącego   

niedbalstwa wprowadził  zamawiającego  w  błąd   przy   przedstawieniu   
informacji,   że   nie  podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 
postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria,  zwane  dalej  
„kryteriami selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

           pkt.17 ustawy Pzp.    
                     Wykonawcę,   który   w  wyniku  lekkomyślności lub niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające   w    błąd   zamawiającego,   mogące   
mieć   istotny   wpływ   na   decyzje podejmowane   przez  zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

           pkt.18 ustawy Pzp.    
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                   Wykonawcę,     który     bezprawnie   wpływał   lub   próbował   wpłynąć   na   
czynności zamawiającego     lub     pozyskać    informacje   poufne,   mogące   
dać   mu   przewagę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

           pkt.19 ustawy Pzp.    
                  Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

           pkt.20 ustawy Pzp.    
                   Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 

celu zakłócenie konkurencji miedzy wykonawcami w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, co zamawiający  jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

           pkt.21 ustawy Pzp.    
                   Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844i 1855 oraz z 
2016 r. poz. 437 i 544); 

           pkt.22 ustawy Pzp.    
                  Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 

zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 
           pkt.23 ustawy Pzp.    
                     Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

     2. O których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 
         Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 
 

           pkt.1 ustawy Pzp.    
                   W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 
978,1166, 1259,i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

 

      3.  Wykluczenie wykonawcy następuje: 
  1). w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy 

osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 
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uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia; 

 2). w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy 
osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 – jeżeli nie upłynęły 
3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. 

 3). w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub,  jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

 4). w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, 
na  jaki    został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie 
publiczne; 

 5). w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres   
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ( ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 
pkt. 16-20 lub ust. 5 pkt. 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie 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 przedmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

 

       5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę  i  
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 4. 

 

       6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

§ 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 
       udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

     1.  Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z 
postępowania. 

 

            Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: 
 

      1). oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu; niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – 
zał. nr 4 do SIWZ. 
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               a).  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,                
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie; 

 

                      Dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu; 

 

                     W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą 
warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na 
podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. 
Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało 
wpływu na ocenę oferty. 

      2). dokumentu posiadania koncesji na obrót obrót energią elektryczną, o której mowa  
           w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89,  
           poz. 625 z późn. zm.); 
 

 

      3). W   terminie   3 dni   od   zamieszczenia   na   stronie  internetowej   
zamawiającego informacji   z   otwarcia   ofert,   o   której   mowa   w  art.  86  
ust. 3 Pzp  Wykonawca zobowiązany   jest   przekazać   Zamawiającemu  
oświadczenie  o  przynależności   lub braku   przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

              – wzór zał. nr 5 
 

              Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

     2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na 
wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w 
art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy: 

 

Niżej  wymienionych  dokumentów  nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony 
odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia. 

 

             1). odpis   z  właściwego   rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  
działalności gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

    w   przypadku   możliwości   elektronicznego   pobrania  wpisu  Zamawiający     
    sam  pozyska  powyższy  dokument 

              
                 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia,  przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć odrębnie  dla 
każdego z Wykonawców). 

 

      3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa:  w § 9 ust. 2 
pkt. 1) niniejszej specyfikacji składa dokument lub dokumenty  wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzający odpowiednio, że: 
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               a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

               Wyżej wymienionych  dokumentów  nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o 
terminie i miejscu ich dostarczenia, w przypadku  możliwości elektronicznego pobrania 
wpisu Zamawiający sam pozyska poniższy dokument. 

 

       4.   Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za  
zgodność z oryginałem. 

 

       5.   Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są 
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał 
uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

       6.   Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na  
język polski. 

 

       7.   Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu   
             na wezwanie zamawiającego  na potwierdzenie okoliczności, o których mowa   
             w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: 
 
             Nie dotyczy 

 
          8. Brak  jakiegokolwiek  z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie 

dokumentu  w niewłaściwej  formie  spowoduje  wykluczenie  wykonawcy z 
postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy 
Pzp.) 

 
          9.  Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi 

ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków 
oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie 
wymagane informacje. 

 
       10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
 

1. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty, o których mowa:  
 w § 9 pkt 1. 1), 2) i pkt  2. 1),  SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  
 

2. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z  Pełnomocnikiem 

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie. 
 
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie 

wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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11. Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  wg formuły: spełnia/nie 
spełnia. 

 

             Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 

    1). Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak 
podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 

 

   2). w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, 

 

     3). w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów 
na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów, 

 

     4). w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, 
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń 
lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
§ 10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami   
       oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także Wskazanie osób   
       uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzi  się w formie 
pisemnej.  Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy 
porozumiewania się z Wykonawcami: 

      a). środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks; 
      b). operator pocztowy; 
      c). kurier; 
      d). osobiste doręczenie. 
 

2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na 
piśmie i skierowane na adres:  
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            Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
             ul. Kacpra Adamczyka 10, 47-400 Racibórz. 
            faks 32/419 07 17  lub na adres e-mail:  sekretariat@pk-raciborz.pl 
 

3.    Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

4.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz  na własnej stronie 
internetowej. 

 

5.    Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 

6.   Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z 
wykonawcami są: 

 

- w sprawach przedmiotu zamówienia –  Pan Janusz Jokisz, pok. 4,  tel. 
32 415-35-77, wew. 154, od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400   fax. 
0 32 419 07 17, e-mail : zm@pk-raciborz.pl; 

- w sprawach proceduralnych –  Pan Stanisław Magdoń, pok. 11,  tel. 
32 415-35-77, wew. 148, od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400   fax. 
0 32 419 07 17, e-mail : zam.publ@pk-raciborz.pl       

    

7. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej 
Zamawiającego   zobowiązany   jest  do  jej  monitorowania   w tym samym miejscu, 
z którego  została  pobrana,  w  terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane 
tam są  wyjaśnienia  treści  SIWZ.  Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się 
częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące. 

 

8.   Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
treści specyfikacji Zamawiający udostępniona na stronie internetowej, chyba że 
specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 

 

 § 11. Wymagania dotyczące wadium. 
 

1. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. 
 

§ 12. Termin związania ofertą. 
 

     1.  Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
    2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania oferta, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

 
    3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

  
 

mailto:zm@pk-raciborz.pl
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§ 13. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

       1. Wymagania ogólne:  
           1). Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

           2). Oferta  musi  być  złożona  w  formie  pisemnej,  zgodnie  z  wymaganiami 
opisanymi w niniejszej SIWZ. 

 

           3). Ofertę   należy   sporządzić   w   języku   polskim,   w   sposób   czytelny na 
komputerze, maszynie  lub  pismem  odręcznym.  Wymagane  specyfikacją  
dokumenty  sporządzone  w języku    obcym    powinny    być    złożone    wraz    
z    tłumaczeniem    na   język  polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

          4). Formularz   oferty   oraz   dokumenty   sporządzane   przez   Wykonawcę   
powinny  być opieczętowane   i   podpisane   przez   osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu  Wykonawcy.  W   przypadku   gdy  
ofertę  podpisują osoby, których upoważnienie do  reprezentacji   nie  wynika z  
dokumentów  rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty 
oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty. 

 

           5). Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane. 
 

           6). Zaleca się,  aby  każda  strona  oferty  zawierająca  jakąkolwiek treść była 
podpisana lub parafowana przez wykonawcę. 

 

           7). Wszystkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  poprawki, muszą być 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

 

           8). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

 

           9)   Zamawiający    informuje,    że    zgodnie   z   art.  96 ust.  3 i  art. 8 ust. 3  
ustawy Prawo zamówień   publicznych   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   nie   później niż w terminie składania ofert 
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł,   że   nie   
mogą   być one   udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa w 
rozumieniu  art.  11 ust. 4 ustawy  z  dnia  16   kwietnia 1993  r.   o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z 
późn. zm.)   rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą co do  których  przedsiębiorca  
podjął  niezbędne  działania  w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł  
składając  ofertę,  iż  nie  mogą one  być  udostępnione   innym  uczestnikom 
postępowania.   Stosowne    zastrzeżenia    wykonawca    winien    złożyć    na   
formularzu  ofertowym.     Zamawiający      zaleca,    aby    informacje    
zastrzeżone    jako    tajemnica przedsiębiorstwa   były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica  
przedsiębiorstwa”.    Wykonawca    w    szczególności   nie   może   zastrzec 
informacji   dotyczących   ceny,   terminu   wykonania   zamówienia,   okresu   
gwarancji  i warunków  płatności  zawartych  w  ofercie  (art. 8 ust. 3  w zw. z 
art. 86 ust.4 ustawy Pzp). 
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2.  Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia. 
 
      Oferta powinna składać się z : 
      1). formularza ofertowego zgodnego z treścią  Załącznika nr 2, 
      2). formularza cenowego zgodnego z treścią  Załącznika nr 3, 
      3). oświadczenie   o   spełnieniu   warunków   udziału  i  nie  podleganiu  wykluczeniu  

z postępowania  (zwane  dalej  Oświadczeniem)  stanowiące   wstępne   
potwierdzenie,  że wykonawca nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  
udziału w postępowaniu; – zgodnego z treścią Załącznika nr 4 

      4). dokumentu posiadania koncesji na obrót energią elektryczną, o której mowa w  
           ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89,  
           poz. 625 z późn. zm.); 
      5). pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii  
           poświadczonej notarialnie w sytuacji: 

1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą 
przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z 
Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

 

Oferta   oraz    pozostałe    oświadczenia   i  dokumenty,  dla  których  zamawiający  określił  
wzory w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
 
 
3.  Opakowanie oferty. 
     

1)  ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 
terminu składania ofert,  

2) opakowanie musi zostać opatrzone słowem OFERTA i nazwą przedmiotu      
zamówienia, słowami NIE OTWIERAĆ PRZED ....... oraz pieczęcią firmową 
wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu, 

3)  w przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby 
- wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 

 

4.    Zmiana lub wycofanie oferty. 
 

        1).  Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i 
wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty 
powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak 
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, 
należy opatrzyć napisem „zmiana”. 

 

        2).  Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y 
uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo 
opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć 
napisem “wycofanie”. 

 
 



 

 

 

15 

§ 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1.  Oferty należy składać w pok. 7 Sekretariat Przedsiębiorstwa Komunalnego  
      Sp. z o.o.  ul. Adamczyka 10 w terminie do dn. 19.12.2019 r.  do godz. 1130 
 

2.  Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie. 
 

3.   Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 
SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

 

4. Oferty zostaną otwarte w dniu 19.12.2019r o godz. 12.00  w siedzibie   
Zamawiającego, pokój nr 11 

 

5.   Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.   
 Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert   Zamawiający  poda  kwotę,  jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

      6.  Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

       7.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

              1). kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
              2). firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
              3). ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 
  
§ 15. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

 

1. Cena  – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z 
dnia z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915 ). 

  

2.  Wykonawca określa  cenę realizacji  zamówienia za całość przedmiotu zamówienia, 
poprzez  wypełnienie formularza oferty. 
 

3. Określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena jest ostateczna i nie 
podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy,  musi  obejmować  wszelkie  
koszty   związane   z   wykonaniem   przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała 
waloryzacji. Cenę należy obliczyć z uwzględnieniem podatku od towaru i usług VAT, 
naliczonego  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

   
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny - kosztu 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj)   towaru   lub   usługi,   których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz  wskazując  ich  wartość  bez  kwoty  
podatku”. 

 

5. Cena ofertowa powinna być podana w złotych cyframi i słownie. Cena musi być 
podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
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6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego 
podatku VAT, za wyjątkiem poprawy omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2. 

 

7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co 
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 ustawy Pzp. zwróci się do wykonawcy o 
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 
wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, 
że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt  w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

 § 16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
         wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 

             L.p.                Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert              Znaczenie   
ilość pkt. 

           1.  Cena oferty                100 
             
  Oferty zostaną ocenione wg wzorów: 

 
                      najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu 
        C = --------------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt 
                      cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu  

2.  Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozmieć  
     ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone w 

SIWZ kryteria. 
 Końcowy  wynik  powyższego  działania  zostanie  zaokrąglony  do  dwóch miejsc 
 po przecinku. 
 

§ 17.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu   
          postępowania w celu zawarcia umowy 

  
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo   miejsce   zamieszkania   i   adres,   jeżeli   jest   miejscem  
wykonywania działalności wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  oraz  nazwy  
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

     b)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
     c)  wykonawcach,   których   oferty   zostały   odrzucone,   powodach odrzucenia 

oferty, a w przypadkach,   o   których   mowa   w   art. 89 ust. 4 i 5,   braku   
równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności; 

     d)   unieważnieniu postępowania. 
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2.  Informacje, o których mowa w pkt 1 lit.a) Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 
3.   Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której 

wzór stanowi zał. nr 5 do SIWZ. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie 
wyznaczony przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni 
wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania 
umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia 
brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie nie wypełni 
wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od 
podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie przepisy: 

       - możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 (wybór kolejnej oferty) 
        

4.  Zamawiający zawrze umowę 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 
przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem 
terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 
94 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

5.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

 

6.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do: 

 

6.1. Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); 

 

7.  Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo   
imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli 
prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

 

§ 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

         Zamawiający nie wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem 
umowy  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§ 19. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
 

1. Wzór umowy stanowi zał. nr 6 do SIWZ. 
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł umowę na realizację 

przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. 
3. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 
 a)  zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz w przypadku określonym w art. 

144 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp. 
     b) zmiany przepisów prawnych regulujących obrót energią elektryczną, w tym 

rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego, 
 c) obniżenie kosztu wykonania dostaw a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 
 d) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. 
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§ 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
         postępowania o udzielenie zamówienia . 
 

        1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. przysługują 
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

 

        2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

 

        3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 

 

        4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 

              1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 
zapytania o cenę; 

              2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
              3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
              4) odrzucenia oferty odwołującego; 
              5) opisu przedmiotu zamówienia; 
              6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

        5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego,   której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

 

         6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

 

           7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

            Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się  z  treścią  odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego  
kopii  nastąpiło przed upływem terminu   do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

 

            8. Odwołanie   wnosi     się   w     terminach   określonych  w art. 182 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 

           9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

 

          10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca    
zamieszkania Zamawiającego. 
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           11. Skargę  wnosi  się  za  pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz. U. poz. 
1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

§ 21. Pozostałe postanowienia. 
 

        1.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
        2.  Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 
        5.  Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – sekretariat@pk-raciborz.pl 
        4.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się  
             będą w złotych polskich. 
        5.  Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z  zastosowaniem aukcji 
             elektronicznej. 
        6.  Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji 
             wykonawców, w tym wymagań technicznych urządzeń informatycznych. 
        7.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
        8.  Zamawiający  nie  przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4; 
        9.  Zamawiający  nie wymaga   możliwości   złożenia   ofert   w   postaci katalogów 
             elektronicznych; 
 

§ 22. Podwykonawcy. 
 

       1. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych  
           części zamówienia,   jeżeli  Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia 
           zgodnie z  art. 36 a ust. 2. 
 

             1.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek 
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

             1.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
i podania przez wykonawcę nazwy firm podwykonawców, lub podania 
przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby 
wykonawca powołuje się. 

              1.3  W przypadku zamówień dostawy, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający 
żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska osób, dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w takie dostawy. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację dostaw. 

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

       2. Wymagania   dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
           dostawy  lub  usługi  związane  z realizacją zadania których niespełnienie  
           spowoduje  zgłoszenie  przez  Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub  
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           sprzeciwu,  jeżeli zamawiający określa takie wymagania. 
    2.1. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania   

Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w celu 
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są 
dłuższe niż 30 dni z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 

 

§ 23. Informacje dodatkowe. 
 

          1.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

 
     
        
         PREZES PK SP. Z O.O.  
               
Racibórz , 10.12.2019r.                                                   …………....………….. 
                                                                                                                  (zatwierdził) 
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