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art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
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I. Zamawiający. 

 
1. Zamawiający:  Gmina Sierakowice 

Adres:   ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice 

NIP:  589-10-18-894  
REGON:   191674977 
tel.: 058/681-95-00 
fax: 058/681-95-75 
strona internetowa:  www.sierakowice.pl 

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl 
2. Postępowanie prowadzone pod nazwą: 

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sierakowice oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy Sierakowice w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.” 
 

3. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonego umocowania w imieniu i 
na rzecz nw. jednostek organizacyjnych Gminy Sierakowice: 

1) Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice, 

2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach, ul. Kubusia Puchatka 7, 83-340 Sierakowice, 
3) Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino, 
4) Szkoła Podstawowa im. Bernarda Sychty, Puzdrowo 32, 83-340 Sierakowice, 
5) Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach, ul. Kubusia Puchatka 5, 83-340 Sierakowice, 
6) Szkoła Podstawowa im. Ks. A. Sadowskiego, Lisie Jamy 60/B, 83-335 Borzestowo, 
7) Szkoła Podstawowa w Łyśniewie, Łyśniewo 17, 83-340 Sierakowice, 

8) Szkoła Podstawowa w Gowidlinie, ul. Wyszyńskiego 5, 83-341 Gowidlino, 
9) Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach, ul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice 

10) Szkoła Podstawowa w Tuchlinie, Tuchlino 16/B, 83-340 Sierakowice, 
11) Szkoła Podstawowa w Załakowie, Załakowo 6, 83-342 Kamienica Królewska, 
12) Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej, ul. Szkolna 19, 83-342 Kamienica Królewska, 

13) Szkoła Podstawowa w Jelonku, Jelonko 5, 83-340 Sierakowice, 
14) Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice, ul. Dworcowa 1, 83-340 Sierakowice. 

 
4. Pojęcia użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1) Ustawa Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

2) Rozporządzenie MR – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, Dz.U. 2016 r., poz. 1126. 
3) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia 
oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 
 
III. Opis Przedmiotu Zamówienia. 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dla potrzeb Gminy Sierakowice 
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sierakowice wymienionych w rozdziale I pkt 3 niniejszej 

SIWZ.  
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Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 

1 339 663 kWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem 

określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) oraz projekt umowy 
(załącznik nr 7 do siwz) wraz z zał. nr 1 (wykaz obiektów zamawiającego objętych przedmiotem 
zamówienia) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. 

 
2. 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: 
1) W przypadku obowiązywania umów kompleksowych, wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

w imieniu zamawiającego (odbiorcy) stosownych oświadczeń o rozwiązaniu umów 
kompleksowych ze skutkiem na dzień poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w 
Załączniku nr 1 do SIWZ kolumna „Okres dostaw”). 

2) W przypadku posiadania terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z 
dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1 do SIWZ 
kolumna „Okres dostaw”). 

3. W Załączniku nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nabywca” i „Odbiorca / Dane korespondencyjne do 
wysyłki faktur” wskazano nabywców faktur oraz adresy do przesyłania faktur. Ostateczne dane 
dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną w Umowie sprzedaży/Załączniku nr 1 
do Umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

4. W Załączniku nr 1 do SIWZ kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano w odniesieniu, do których 
punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a w odniesieniu do których po raz 
kolejny. W przypadku punktów poboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i 
dystrybucyjną (kolejna zmiana sprzedawcy), zamawiający (odbiorcy) posiadają umowy 

dystrybucyjne. 
5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze 

skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”).  

Obowiązek wypowiedzenia umów kompleksowych (odbiorców) leży po stronie wykonawcy. 
6. W przypadku gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający (odbiorcy) 

nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie 
trwania umowy nastąpi zmiana po stronie zamawiającego / odbiorcy, wykonawca zobowiązany 
będzie do złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w 
imieniu i na rzecz zamawiających (odbiorców) lub złożenia w imieniu zamawiających (odbiorców) 
oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD 

Operatora), na co wykonawcy udzielone zostaną stosowne Pełnomocnictwa. 
7. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, 

wobec czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy 
/art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. 

8. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy 
zamawiającymi (odbiorcami energii elektrycznej - dalej „odbiorcami”) a operatorem systemu 
dystrybucyjnego (OSD). 

9. 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. 

10. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 
grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci 
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elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii 

elektrycznej. 
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 
maja 2007 r. 
Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 
 09310000-5 Elektryczność. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
16. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

17. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia. 

Zamówienie obejmuje sprzedaż energii w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. z tym,  
że sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów 

kompleksowych lub umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy oraz po podpisaniu i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu, 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie: 
1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.  
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub 
zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy 00/100 złotych) oraz 
posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 zł 
(czterysta tysięcy 00/100 złotych). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 
a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie 

mniejszej niż 100.000,00 złotych (sto tysięcy 00/100 złotych) 
b) wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 złotych (czterysta tysięcy 00/100 
złotych). 
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3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie 

mniejszym niż 1.000 MWh (jeden tysiąc). 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub 
wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1.000 

MWh (jeden tysiąc). 
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną 
koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

2) Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Zdolności technicznej lub 
zawodowej oraz Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

4. Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
5. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych 

podmiotów: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

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.  

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 
pkt 2, pkt 4 i pkt 8 ustawy Pzp. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5) 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. 

6) Jeżeli  zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust.1 art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp. 

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 
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inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy 
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

8. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, 
zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
 
VI. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.  

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę: 
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia, 

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, 
3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 

pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, 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 
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 zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione 
dowody za wystarczające.  

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia 

umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty. 
2. Wraz z ofertą wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) 
oraz Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzorca stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SIWZ). 



7 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt 2 powyżej (wg Załącznika 4 oraz 5 do SIWZ). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 
powyżej (wg Załącznika 4 i 5 do SIWZ). 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. 

5. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych dokumentów potwierdzających na dzień 
złożenia oświadczeń i dokumentów spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia. 
6. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów złoży pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży: 

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji 
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej wykonawca złoży:  
Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej wykonawca złoży: 
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w 
kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie złotych sto tysięcy 00/100) 
oraz 

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy 00/100 złotych). 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

3) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej wykonawca złoży: 

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy 
dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami 
potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
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miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. 
 
8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 
rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia Dz.U. 2016 poz. 1126), oprócz Oświadczeń wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 i 5 
do SIWZ,  może żądać przedłożenia następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp; 
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku 
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 
tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 716); 

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 8 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia 
przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy 

Pzp (informacja z otwarcia ofert). 
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9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy , o których mowa w 
pkt 8 powyżej: 
1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy Pzp; 

2) ppkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
 

9.1. Dokumenty o których mowa w pkt 9 ppkt 1 i ppkt 2 lit.b, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 9 ppkt 2 lit.a, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

9.2. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

§7 ust. 1 Rozporządzenia MR, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokumenty, o których mowa w §7 ust.1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia MR, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 2 lit. a 

Rozporządzenia MR , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 
terminu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia MR, składa dokument, o którym mowa § 7 ust.1 pkt 1 
Rozporządzenia MR, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – 
dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
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11. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności:  
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia 

publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

12. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w § 5 pkt 1-6 i 9 Rozporządzenia MR. 
13. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale. 
Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń 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 oświadczeń lub dokumentów. 
15. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczenia, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

16. 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. 
17. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 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). 
 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazanie 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami. 
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1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować 

na adres: 
Gmina Sierakowice 

ul. Lęborska 30 

83-340 Sierakowice 
lub numer fax: 058/681-95-75, lub adres e-mail: sierakowice@sierakowice.pl 

 
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą elektroniczną. 
3. Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w 

formie pisemnej lub faksem lub na adres e-mail. W przypadku przekazania oświadczeń, 

zawiadomień, informacji oraz wniosków faksem/e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej, 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania - z zastrzeżeniem, że do złożenia oferty wraz z 
załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot 
zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictw zastrzeżona jest 

forma pisemna. 
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert udzieli 
wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ zamawiający przekaże wykonawcom (bez 

ujawniania źródła zapytania), którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na 

której udostępniona jest SIWZ. 

 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno-prawnych jest : 

Tomasz Maszke numer telefonu 58 681 95 09 

 
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany 

Ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień publicznych oraz na stronie internetowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust 3 

ustawy Pzp.. 
 
IX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w kwocie 5 000 PLN (słownie: pięć 
tysięcy złotych).  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych,  

mailto:sierakowice@sierakowice.pl
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy 

Sierakowice, nr konta: 47 8324 0001 0000 0358 2000 0040 w Banku Spółdzielczym w 
Sierakowicach z dopiskiem: „Wadium – Oznaczenie sprawy: SUE.271.16.2017”. 

5. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub odpowiednio dokument 
poręczenia lub gwarancji należy załączyć do składanej oferty. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 

jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium  w terminie określonym przez zamawiającego. 
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 

c) oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa  
w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to  
z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

11. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia 

dokonania przelewu bankowego. 
12. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w 

siedzibie Zamawiającego: w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sierakowice, pok. 102 w odrębnym 

opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną kserokopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty. 
13. W pozostałym zakresie odnośnie postępowania w wadium stosuje się przepisy określone w ustawie 

PZP. 
 
X. Termin związania z ofertą. 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

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

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

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawca składa ofertę wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast 

dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

5. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu 

wykonawcy. 
6. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia zmian. 
7. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz (o ile jest to niezbędne) 
pełnomocnictwo. 

8. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu dotyczącym spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania. 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenia wg Załącznika 4 oraz 5 do SIWZ. 

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. 

10. Dokument składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 

11. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

12. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę pełnomocnictwem, dokument należy złożyć w 
oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

13. Oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu MR dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana: 

Gmina Sierakowice 
ul. Lęborska 30 

83-340 Sierakowice 
i oznaczona nazwą: 

„Oferta na dostawę energii elektrycznej” 
z dopiskiem : 

„Nie otwierać przed 6.11.2017 r. przed godz. 12:00” 



14 

 

15. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

16. 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. 

17. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany 
oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 

wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana 
oferty” lub „Wycofanie oferty”. 

18. Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

19. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą Pzp; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 
związania ofertą; 

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
zamawiający żądał wniesienia wadium; 

10) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

 

Urzędu Gminy Sierakowice 

ul. Lęborska 30 
83-340 Sierakowice 

sekretariat 
 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 6.11.2017 r. o godzinie 11:50. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 6.11.2017 r. o godz. 12:00. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
6. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówień/ia i warunków płatności, jeżeli ich 

podanie w ofercie było wymagane. 

7. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie zastosowanie mają zapisy art. 84 ust 2 
ustawy Pzp. 
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8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza 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. 

9. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona 
ocen ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia 
umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej 
informacji, o których mowa w pkt 8 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 (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi 

załącznik nr 2 do SIWZ. 
2. Cena oferty winna obejmować pełny zakres zamówienia określonego w rozdziale III SIWZ i  

załączniku nr 1 do SIWZ oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być 
wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W wyniku 

nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

ponosić będzie skutki błędów w ofercie.   
3. Ceny zawarte w Formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być wyrażone                 w 

złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cenę oferty będzie stanowiła suma wszystkich iloczynów cen jednostkowych dla poszczególnych 
grup taryfowych zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ oraz wielkości zużycia energii elektrycznej 

dla tych grup taryfowych wyrażonych w kWh ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ. 
5. Cenę oferty należy wyliczyć w Formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ), na podstawie 

zawartej tam kalkulacji zamówienia. 

6. Łączna cena netto i brutto oraz łączna wartość podatku VAT z kalkulacji zamówienia 
z formularza cenowego powinny zostać przeniesione odpowiednio do formularza oferty. 

7. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym muszą być wyrażone w złotych polskich z 

dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą                      w 
złotych polskich. 

9. Wykonawca oblicza cenę według stawki VAT oraz podatku akcyzowego obowiązującego w dniu 
składania oferty. 

10. Cena oferty nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu złożonych ofert w 
postępowaniu. Wartość faktycznie zakupionej energii może różnić się od zadeklarowanej i zależeć 
będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie ponosił 
żadnych konsekwencji z tego tytułu. Podane zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wartość 
zakupu energii są wyłącznie wartościami szacunkowymi. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Oferty oceniane będą w dwóch etapach. 
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I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty nie spełniające wymagań 
określonych ustawą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostaną odrzucone, a w przypadku 
ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone.  

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. 
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie 
podlegających wykluczeniu. 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium (przypisując mu 
odpowiednio wagę procentową):  

 

Lp. Kryterium Waga kryterium 

1. Cena oferty brutto 98 % 

2. Termin płatności faktury VAT 2 % 

Razem 100 % 
 
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
 
1) W kryterium Cena oferty brutto , maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą Cenę oferty brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio 
mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: 

Wc
Cob

C
C  100

min
 

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena oferty brutto 

 
Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto spośród złożonych ofert 

Cob – Cena oferty brutto zaoferowana w badanej ofercie 
Wc – waga kryterium – 98% 
 

2) Ocena kryterium terminu płatności faktury VAT będzie następowała według tabeli: 

Termin płatności 
faktury VAT 

Liczba punktów 

21 dni 0 

30 dni 2 

 
Oświadczenie w zakresie zaoferowanego terminu płatności faktury należy złożyć w formularzu oferty, 
poprzez wpisanie cyfry 21 lub 30. W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie wskaże 21 dniowy 
termin płatności faktury otrzyma w ramach niniejszego kryterium 0 pkt.  

waga kryterium – 2% 

W trakcie obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów 
wynosi 100 pkt, przy założeniu iż 1% = 1 pkt. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punków.  
 

2. 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 
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oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 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. 
3. W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
4. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

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

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
ustawy Pzp oraz została uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w 
SIWZ. 

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o : 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 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, 

2) wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) wykonawcach których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty, 

4) unieważnieniu postępowania 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów drogą korespondencyjną. 
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do 

podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności 
prawnej. 

3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy 

zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu, przed udzieleniem zamówienia, umowy pomiędzy 

wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego. 
4. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne 

umowy, uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy. 
5. Zamawiający zastrzega prawo żądania od wykonawcy (na każdym etapie realizacji umowy) 

złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających zdolność do należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia umowy. 

1. Wykonawcy o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 
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2. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy. 

3. Z Gminą Sierakowice oraz każdą jednostką organizacyjną Gminy Sierakowice o których mowa w 
rozdziale I pkt 3 zostanie zawarta oddzielna umowa na dostawę energii elektrycznej. 

4. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą wyłącznie na podstawie danych o 

zużyciu energii elektrycznej udostępnionych wykonawcy przez OSD za dany okres rozliczeniowy. 
Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur na podstawie zużyć szacunkowych sporządzonych 
przez wykonawcę. 

5. Faktury wykonawca wystawiać będzie zgodnie z dyspozycją zamawiającego zawartą w umowie lub 
w załączniku nr 1 do Umowy. 

6. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną będą dokonywane dla poszczególnych odbiorców (wg 
danych korespondencyjnych). 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,  
w okolicznościach związanych: 
a) z rezygnacją przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 do 

umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi, w 
przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu oraz zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych 

uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku 
zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. 

b) związanych ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii wymienionych 
w Załączniku nr 1 do umowy, w wielkości nie większej niż 20 %. Rozliczenie dodatkowych 
punktów będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej 
stawki rozliczeniowej.  

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

 
XIX. Dodatkowe informacje. 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
XX. Wykaz załączników do SIWZ.      

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw 
Załącznik nr 7 – Wzór umowy wraz z załącznikami (1 i 2) 
Załącznik nr 8 – Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (oświadczenie składane 

jest przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego 
informacji z otwarcia ofert). 

 
 

        


