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I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM  

Wodociągi Ustka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka 

tel. 59 814 47 27 

NIP:839 000 82 31 

REGON: 770538080 

e-mail:biuro@wodociagi.ustka.pl  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” 

Sp. z o.o. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki z o. o. „Wodociągi 

Ustka” nr 8/2021 z dnia 8 marca 2021 r. oraz art. 70 
1
 i n Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu 

wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 

2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2021 poz. 1129) to jest: tworzenia sieci 

przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub 

dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi 

sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością 
związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.  

3. Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 428 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 

energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. UE 

L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.  

4. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia  

nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

5. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  

Strona internetowa Zamawiającego: www.wodociagi.ustka.pl 

Zakładka: Zamówienia publiczne 

 

III.    INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU 

1.aNiniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwaną dalej „specyfikacją” lub „SWZ”), 

ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami, 

stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. 

2.aSpecyfikacja ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie 

ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji oraz pozostałych 

udostępnionych dokumentów w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej 

podanej stronie internetowej, a jedynie na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający 
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przekaże je w innej uzgodnionej formie. Przed terminem składania ofert Wykonawcy 
winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego tam folderu w celu zapoznania 
się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi 
zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada 
Wykonawca. 

3. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem 

odrzucenia.  

4.aPostępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na 

składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych 

językach, jeżeli nie towarzyszy im uwierzytelnione przez przysięgłego tłumacza 

tłumaczenie na język polski. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem swojej 

oferty niezależnie od wyniku postępowania. 

7. Sekretariat Sp. z o.o. „Wodociągi Ustka” pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 

w godzinach: od 7.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

8. Datą wszczęcia postępowania jest dzień pierwszego publicznego zamieszczenia ogłoszenia 

o postępowaniu na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV 09310000-5 – Elektryczność 
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

Dostawa energii elektrycznej do obiektów należących do Spółki  z o. o. „ Wodociągi Ustka”: 

- Oczyszczalni Ścieków, ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka 

- Ujęcia Wody, ul. Rybacka, dz. nr 1477, 76-270 Ustka 

- Ujęcia Wody, ul. Gen. Zaruskiego 1, 76-270 Ustka 

- Przepompowni Ścieków, ul. Rzemieślnicza, dz. nr 277/5, 76-270 Ustka 

- Przepompowni Ścieków, ul. B. Westerplatte 4, 76-270 Ustka 

- Komory Pomiarowej, ul. Polna, dz. nr 1522, 76-270 Ustka 

- Przepompowni Ścieków, ul. Polna 51, 76-270 Ustka 

 

3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną na rok 2022 przewiduje się 
w wysokości: 2 579 MWh/rok. 
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Tabela 1. Zestawienie grup taryfowych  

Grupa taryfowa Ilość obiektów „ Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. 

B23 1 

C21 1 

C11 2 

C12A 3 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Opis przedmiotu zamówienia, część 
B SWZ”. 

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia przedstawiono w załączniku nr 5 do SWZ pn.: 

„Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia”. 

6. Szacunkowa ilość zamawianej energii ma charakter jedynie orientacyjny, służący do 

porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego 

zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szacunkowa ilość energii elektrycznej 

w okresie objętym zamówieniem może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 

Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 

7. Rozliczenie za dostawę energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego odbywać się 
będzie na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych 

określonych w Formularzu cenowym oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). 

8. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zwiększyć ilość punktów poboru energii 

elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup 

taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy.  

9. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – 

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 716) przepisach 

wykonawczych tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 ze zmianami), taryfie dla energii 

elektrycznej Sprzedawcy, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucji (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach 

prawnych. 

10. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego we 

wskazanym terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy 

przez Wykonawcę. 
11. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na świadczenie usługi sprzedaży energii 

elektrycznej do obiektów Sp. z o. o. „Wodociągi Ustka” w ilości wskazanej na podstawie 

układów pomiarowo - rozliczeniowych. 

V.     OFERTY CZĘŚCIOWE, OFERTA WARIANTOWA I UMOWA RAMOWA 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
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VI.      ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, za wyjątkiem 

zamówień w trybie § 19 ust. 8 pkt. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień przez 

„Wodociągi Ustka Sp. z o.o.”.  

VII.    PODWYKONAWSTWO 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia w całości lub 

w części podwykonawcom. 

VIII. ZMIANY W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonana zmiana zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Każda zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

IX.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

- Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej:  1 styczeń 2022 roku  

- Zakończenie dostawy energii elektrycznej: 31 grudzień 2022 roku. 

Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia dostawy w sytuacji nie dokonania 

wyboru Wykonawcy w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcia świadczenia usług od dnia 

01.01.2022 r.  i  w takiej sytuacji termin zawarcia umowy zostanie przesunięty nie później niż 
do dnia upływu terminu związania ofertą, przy czym umowa zostanie zawarta na kolejne 12 

miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. Dostawa energii będzie realizowana 

po przeprowadzeniu procedury  zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez 

OSD. W sytuacji, gdy ww. procedura zostanie zakończona po dniu 01.01.2021 r., to dostawa 

będzie realizowana przez kolejne 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, 

przy czym strony dokonają zmiany terminu umowy w drodze stosowanego aneksu.  

X.   WIZJA LOKALNA 

Wizja lokalna nie jest wymagana. 

XI. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

2. W prowadzonym postępowaniu zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. dokumenty drogą elektroniczną, 
każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Ofertę 
natomiast należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem odrzucenia.  

Odpowiedź na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną zostanie udzielona jedynie, 

gdy zawierać będzie następujące dane:  

a. imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,  

b. adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu lub adres e-mail),  

c. treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
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niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Na wnioski (pytania) otrzymane po upływie ww. terminu Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania. 

4. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania 

wniosków i pytań.  
5. Zamawiający zamieści treść wniosków (pytań) wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami 

wyłącznie na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako zobowiązującą należy przyjąć treść dokumentu zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

XII.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

1. W sprawach merytorycznych: mgr Joanna Janus-Świniarska - Starszy Inspektor ds. Zbytu 

i Księgowości, tel. 59 81 55 648, fax 59 81 55 631 

2. W sprawach proceduralnych: mgr Grzegorz Bartkowiak – Kierownik Działu Inwestycji 

i Usług, tel. 59 81 55 622, fax 59 81 55 631 

XIII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OCENA ICH SPEŁNIANIA ORAZ 
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania 

określone w niniejszej SWZ oraz, którzy: 

a. posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązującą 
w trakcie okresu wykonywania umowy; 

b. posiadają stosowną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, pod którego 

podlegają obiekty należące do Spółki „Wodociągi Ustka”, umożliwiającą sprzedaż 
energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD (Wykonawca nie 

będący właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub mający aktualną, na czas obowiązywania 

umowy, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 

energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki na obszarze, na 

którym zlokalizowane są obiekty Spółki (Wykonawca będący właścicielem sieci 

dystrybucyjnej); 

c. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi; 

d. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu działalności 

i czynności; 

e. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

f. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

g. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  

działalności na sumą nie mniejszą niż 905 000,00 zł; 
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h. nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z pkt XIV SWZ. 

2. Zamawiający uzna powyższe wymagania za spełnione jeżeli Wykonawca złoży stosowne 

oświadczenia według wzorów załączonych do niniejszej specyfikacji oraz wykaże, że: 

a. profil jego działalności odpowiada przedmiotowi Zamówienia oraz że jest uprawniony 

do występowania w obrocie prawnym; 

b. posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie 

wykonywania umowy; 

c. posiada zawartą stosowną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, działającym 

na terenie, na którym posadowione są obiekty Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka”, 

umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD (Wykonawca nie będący właścicielem sieci 

dystrybucyjnej) lub mający aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki na obszarze, na którym posadowione są obiekty Spółki z o.o. „Wodociągi 

Ustka” (Wykonawca będący właścicielem sieci dystrybucyjnej); 

d. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 905 000,00 zł; 
e. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; wykonał lub wykonuje 

(w przypadku świadczeń ciągłych), z należytą starannością, minimum 3 dostawy energii 

elektrycznej w ilości min.   
3. Spełnienie ww. wymagań będzie weryfikowane na podstawie następujących oświadczeń 

lub dokumentów, które należy dołączyć do Oferty: 

a. aktualny (tj. zawierający dane zgodne ze stanem rzeczywistym na dzień składania 

oferty) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do 

występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności 

odpowiada profilowi zamówienia, a także wskazujące osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy; 

b. wyłącznie dla spółek cywilnych: (a) umowa spółki oraz (b) wskazane powyżej 

dokumenty rejestracyjne dla każdego ze wspólników; 

c. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie 

wykonywania umowy; lub oświadczenie Oferenta o posiadaniu koncesji na obrót 

energią elektryczną wydaną przez  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z podaniem 

numeru i terminem jej obowiązywania; 

d. umowę z właściwym OSD tj. ENERGA-OPERATOR S.A., umożliwiającą sprzedaż 
energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci OSD lub 

oświadczenie Oferenta o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej z podaniem 

numeru i terminem jej obowiązywania (lub aktualna koncesja na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydana przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym posadowione są obiekty 

Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” w przypadku Wykonawcy będącego właścicielem 
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sieci dystrybucyjnej; w postaci dokumentu lub oświadczenia o jego posiadaniu 

z podaniem numeru i terminem jej obowiązywania); 

e. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

kwotę nie niższą niż 905 000,00 zł; 
f. potwierdzenie wniesienia wadium; 

g. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej, 

o której mowa w pkt XV ppkt 8 lit. c SWZ (jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują 
w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, załącznik 

ten nie jest konieczny);  

h. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru załączonego do 

niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 2 do SWZ); w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców 

oddzielnie; 

i. podstawowe dane Wykonawcy – według wzoru załączonego do specyfikacji 

(Załącznik nr 3 do SWZ); 

j. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz 

z załącznikami i nie wnosi do tych dokumentów zastrzeżeń, oraz uzyskał konieczne 

informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty – według wzoru załączonego do 

niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 4 do SWZ); 

k. zaakceptowane „Istotne dla  stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia” - według wzoru załączonego do niniejszej 

specyfikacji (Załącznik nr 5 do SWZ); 

l. wykaz wykonanych dostaw energii elektrycznej odbiorcom końcowym, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich odbiorcy, przedmiotu, terminu i wartości 

dostaw oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie; Wymagane jest wykonanie lub wykonywanie z należytą 
starannością minimum 3 dostaw energii elektrycznej w ilości min. 1 500 MWh w skali 

roku - według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 6 do SWZ - 

Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę). Zamawiający dopuszcza 

przedstawienie referencji z wykonanego zamówienia obejmującego dostawę energii 

elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji; 

m. dokumenty potwierdzające, że zamówienia wykazane przez Wykonawcę w Załączniku 
nr 6 do SWZ - Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę,  zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie (referencje wystawione przez odbiorcę usług/ 

Zamawiającego); 

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wyjątek stanowi zaświadczenie 
właściwego naczelnika skarbowego, które należy uzyskać nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy 



Strona 9 z 19 
 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, które mogą być wydane przed 
upływem 36 miesięcy przed terminem składnia ofert. 

4. Do oferty należy załączyć również „Oświadczenie   RODO” wg  Załącznika nr 7 do 
SWZ oraz  „Klauzulę RODO” wg  Załącznika nr 8 do SWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymaganego odpisu z właściwego rejestru albo 

aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa 

dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio prawo Wykonawcy do występowania 

w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi 

zamówienia, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a także 

wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

XIV.  WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

1) Z postępowania wyklucza się Wykonawców: 

a) w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

b) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2) Z postępowania wyklucza się również Wykonawców: 

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych 

Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

c) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

d) nie złożyli wadium; 

e) w wyznaczonym terminie : 

─ nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli je wadliwe albo nie złożyli lub  nie uzupełnili 

lub nie wyjaśnili tych dokumentów; 

─  nie uzupełnili na wezwanie Zamawiającego wymaganych w postępowaniu 

dokumentów;  

─ nie udzielili na wezwanie Zamawiającego odpowiedzi  na pytanie lub nie złożyli 

wyjaśnień co do treści oferty lub wymaganych dokumentów. 

3) Zamawiający również wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w ciągu ostatnich 

trzech lat przed wszczęciem postępowania nienależycie wykonał zamówienie. 

XV.  FORMA  I  ZAWARTOŚĆ  OFERTY 

1. Ofertę stanowią wypełnione i należycie podpisane: 
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a. druk oferty (Załącznik nr 1 do SWZ – oferta i formularz cenowy); 
b. pozostałe oświadczenia, dokumenty i inne elementy potwierdzające spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz dotyczące przedmiotu zamówienia, wymienione w pkt XIII 
pt.: „Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełniania oraz wymagane załączniki” – 

należycie podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem; 

2.  Wymagane jest ponumerowanie kolejnych stron oferty oraz zaleca się, aby wszystkie 

dokumenty tworzące ofertę były spięte - zszyte w sposób uniemożliwiający ich 

zdekompletowanie. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową 
kopercie oznaczonej następująco: Przetarg nieograniczony na „Dostawę energii 
elektrycznej do obiektów Spółki z o. o. „ Wodociągi Ustka” w roku 2022”. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna być: 
a. opisana – z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez 

otwierania w uzasadnionych przypadkach; w przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów 

należy na kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika; 

b. zaadresowana do Zamawiającego: „Wodociągi Ustka” Spółka z o.o., ul. Ogrodowa 14, 

76-270 Ustka - dotyczy także ewentualnej koperty zewnętrznej firmy kurierskiej. 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma być złożona w jeden egzemplarz oraz 

odpowiednio oznaczona.  

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

6. Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być 
oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY 

O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2020r. poz. 1913) i 

powinny być odrębną częścią, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji ogłaszanych podczas otwarcia ofert, określonych w pkt XXIII SWZ. 

7. Ofertę należy złożyć  w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do 

pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Do dokumentów w językach obcych 

należy załączyć dodatkowo ich tłumaczenia poświadczone przez Wykonawcę. 

8. Ofertę należy podpisać przy zachowaniu poniższych zasad: 
a. druk oferty, formularze oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do 

reprezentacji np. wg KRS); 
b. wymagane przez Zamawiającego załączniki mają być podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do 

reprezentacji np. wg KRS) lub przez podmiot wydający dany dokument, 

a w przypadkach, gdy załączniki te przedkładane są w formie kserokopii – musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji) lub poświadczona 

notarialnie; 
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c. dopuszcza się podpisania oferty oraz ww. załączników przez pełnomocnika osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) nie 

może być ograniczone do kwoty niższej niż całkowita cena ofertowa netto. 

Upoważnienie musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (tyle 

osób, ile jest wymaganych do reprezentacji). Pełnomocnik nie może sam potwierdzić 
swojego upoważnienia. 

d. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej 
kopii.   

9. Zmiany, wycofanie oferty.                                                                                                                      

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana 

lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej 

„Zmiana” lub „Wycofanie”.                                                                                                                              

10. Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej. 

Oświadczenia i dane zawarte w formularzach powinny mieć treść zgodną z załączonymi 

do niniejszej specyfikacji wzorami, przy czym wprowadzenie merytorycznych zmian do 

treści tych wzorów może być podstawą do odrzucenia oferty na podstawie pkt XXIV ppkt 

1 lit. a SWZ, jeżeli ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji. 

11. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być czytelnie oznaczone 

i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (tyle osób, ile jest 

wymaganych do reprezentacji). 

12. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej oryginalności. 

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 

Wykonawca.                                                                                                                         

XVI.  WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w/s zamówienia. 

4. Oferta konsorcjum traktowana jest, jako Oferta jednego Wykonawcy, jeżeli ustanowiony 

zostaje Lider, który będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz/może to być jeden 

podmiot, kilka, lub osoba trzecia. 

5. Przepisy dotyczące jednego Wykonawcy stosuje się odpowiednio do konsorcjum. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1, została wybrana Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w/s zamówienia, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 
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7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

XVII. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 90 kolejnych dni począwszy od dnia 

otwarcia ofert. Zamawiający może przedłużyć termin związania ofertą o kolejne 60 dni. 

XVIII. OBLICZENIE  CENY  OFERTOWEJ 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszystkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty 

i podatki, w tym podatek akcyzowy dotyczący dostarczanej energii elektrycznej, a także 

ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawiając 

ostateczną cenę ofertową skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą 
wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy. 

2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). W złotych polskich będą 
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

3. Wykonawca winien w ofercie przedstawić ceny jednostkowe, łączne wartości dla 

poszczególnych obiektów oraz całkowitą wartość zamówienia. Sposób obliczenia cen 

przedstawiony został w ofercie i formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 
SWZ. 

4. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty dla przedmiotu zamówienia, podając ją  
w zapisie liczbowym w ofercie i formularzu cenowym – Załącznik nr 1 do SWZ. Cena 

całkowita oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. W cenie brutto 

należy uwzględnić stawkę podatku VAT zgodną z przepisami podatkowymi – według 

stawki na dzień składania ofert. 

XIX. ROZLICZENIA  W  WALUTACH  OBCYCH 

1. Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walucie innej niż polski złoty.  

2. Złożenie oferty w obcej walucie stanowi błąd w obliczeniu ceny będący podstawą do 

odrzucenia oferty na podstawie pkt XXIV ppkt 1lit. e SWZ. 

XX. WADIUM 

1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć 
tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium powinno być wniesione w formie:  

− pieniężnej na rachunek bankowy w PeKaO  S.A. Nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

− gwarancjach bankowych; 

− gwarancjach ubezpieczeniowych; 

− 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 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 
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Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 

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, należy 

złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie. Polisa, poręczenie lub 

gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami 

Specyfikacji warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia 

wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek 

Zamawiającego.                                                                                                                                       

4. Wykonawca, który nie wniesie wadium będzie przez Zamawiającego wykluczony 

z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.   

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.         

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby 

wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin 

wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 

Zamawiającego.                                                                                                                                                

7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone 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.  

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem 

z ofertą w osobnej kopercie.  

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający,  

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy na pisemny wniosek Wykonawcy.                                                                                    

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.                                                                                 

12. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.   

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 

w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela 

z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

─ Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia lub uzupełnienia dokumentów 

z przyczyn leżących po jego stronie nie złoży tych dokumentów, 

─ Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w ofercie,  

─ Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 

którego oferta została wybrana. 
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XXI. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT 

1. Oferty należy złożyć w  Sekretariacie Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka”, ul. Ogrodowa 14, 

76-270 Ustka, w terminie do dnia 23 listopada 2021r. do godziny 12.00. 

2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania. 

Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju 

odpowiada Wykonawca. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy, choćby była 

wysłana w terminie. 

4. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert z powodów określonych w pkt VIII 

ppkt 2 SWZ pt.: Zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

XXII. MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji 

przetargowej w dniu 23 listopada 2021r. o godzinie 12.30 w siedzibie Spółki z o.o. 

„Wodociągi Ustka” (pokój nr 12), ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka. 

Wykonawcy uczestniczący podczas otwarcia ofert muszą zachować szczególne środki 

ostrożności poprzez zakrycie/zasłonięcie nosa i ust np. maseczką oraz posiadanie 

jednorazowych rękawiczek na dłoniach. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Sp. z o.o. „Wodociągi 

Ustka” zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Jako pierwsze zostaną otwarte koperty oznaczone adnotacją „Zmiana”. Oferty wycofane 

oraz oferty pierwotne względem zamiennych (jeśli zamiana dotyczy całości) nie będą 
otwierane. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały ani zmienione, ani 

wycofane. 

4. Po otwarciu oferty zostaną odczytane: nazwa Wykonawcy i jego adres oraz cena oferty. 

5. Dane dotyczące nazw Wykonawców, ich adresów oraz oferowanych cen zostaną 
umieszczone w protokole z postępowania (w jego załączniku). 

6. Informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

XXIII. OCENA  OFERT 

Druga część posiedzenia komisji przetargowej (ocena ofert) nie jest dostępna dla osób 

nieupoważnionych. Informacje z tej części nie będą udostępnione, z wyjątkiem danych 

zawartych w protokole z postępowania - po ogłoszeniu wyniku postępowania. W tej części 

posiedzenia komisja dokonana oceny oferty w zakresie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia Wykonawcy.  

1. W toku oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz dotyczących podstaw wykluczenia, albo którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, oraz tych, którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa 

powyżej zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
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2. W toku badania ofert Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym 

przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert albo treści 

załączonych do oferty oświadczeń, dokumentów, formularzy lub innych załączników. 

3. Brak pisemnej odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w sprawie złożenia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo w sprawie udzielenia wyjaśnień, a także 

odpowiedź potwierdzająca niespełnienie w istotnym zakresie wymagań określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia może być – zależnie od rodzaju niezgodności – 
podstawą do wykluczenia Wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego oferty. 
Wykonawcy nie spełniający w istotnym zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz 

Ci, w stosunku, do których zachodzą inne przesłanki określone w pkt XIV, zostaną 
wykluczeni z postępowania, a ich oferty uznane za odrzucone. 

4. Komisja poprawi w ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie; 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 

5. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione w sposób 

następujący: 

a. jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten 

zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny – pod warunkiem, że takie 

obliczenie znajduje się w ofercie; 

b. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona 

cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, 

przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową 
(z zastrzeżeniem ppkt d poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego 

w ofercie obliczenia ceny; 

c. w przypadku sumowania cen za poszczególne składniki (elementy) zamówienia: jeżeli 

obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne składniki zamówienia, 

przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy (z zastrzeżeniem 

ppkt d poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia 

ceny; 

d. w przypadku, jeśli w ofercie podane są ceny jednostkowe w postaci liczb z większą 
ilością cyfr po przecinku, Zamawiający zaokrągli te ceny do dwóch miejsc po przecinku 

i przeliczy cenę danej pozycji; 

e. w przypadku wykonywania działań arytmetycznych przy obliczaniu ceny: przyjmuje 

się, że prawidłowo podane są ceny jednostkowe, ilości oraz przyjęte wskaźniki 

(współczynniki). 

6. Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono oczywistą omyłkę; pisarską, rachunkową  
w obliczeniu ceny lub inną polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją, 
niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, zostaje o tym niezwłocznie zawiadomiony 

przez Zamawiającego i w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie może odmówić zgody 

na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej 
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istotnych zmian w treści oferty. Brak w wyznaczonym terminie sprzeciwu uznaje się za 

zgodę na poprawienie stwierdzonej omyłki. Oferta Wykonawcy, który odmówił zgody 
na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zostanie odrzucona na podstawie pkt 
XXIV ppkt 1 lit. e SWZ. 

7. O poprawieniu w wyżej podany sposób oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu 

ceny Zamawiający może wraz z ogłoszeniem wyników postępowania zawiadomić 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

8. Komisja ustali także, czy którakolwiek z ofert zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. W tym celu Zamawiający zwróci się do każdego Wykonawcy, 

którego cena ofertowa budzi wątpliwości w tym zakresie, o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

9. Komisja, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

zgodność z warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia, precyzyjność wyliczeń, czy 

dokładne wyjaśnienia składowych np. elementów wyliczonej ceny za energię elektryczną, 
dostępność przedmiotu zamówienia czy panujące standardy jakościowe. Zamawiający 

odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający może odrzucić tę ofertę. 

XXIV. ODRZUCENIE  OFERTY 

1. Ofertę odrzuca się, jeżeli: 

a. jej treść   nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem 

pkt XXIII ppkt 6 lit. c SWZ; 

b. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania; 

c. których nie można poprawić w trybie XXIII SWZ; 

d. Wykonawca w wyznaczonym terminie, zgodnie z zawiadomieniem odmówił zgody na 

poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej 

istotnych zmian w treści oferty; 

e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Każdy Wykonawca, którego ofertę odrzucono, otrzymuje szczegółową informację  
o powodach odrzucenia.  

3. Zamawiający równocześnie w powyższym terminie poinformuje o odrzuceniu ofert 

wszystkich pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

XXV. WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

1. Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty 

zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

Oferowana cena całkowita netto - 100% 

Oferta z najniższą ceną może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

2. Oferty będą oceniane pod względem:  

a. ceny -  według poniższego algorytmu: 
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      Całkowita cena ofertowa minimalna netto  
  Cena =  ----------------------------------------------------------- x 100 
            Cena całkowita badanej oferty netto 
 
 
 

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie 

wyższe od pierwotnie oferowanych, a w przypadku zaoferowania ponownie takich  

samych cen Zamawiający, ponownie wezwie do złożenia ofert dodatkowych.  

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

XXVI. UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie unieważnia się, gdy: 

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

b. całkowita cena najkorzystniejszej oferty lub całkowita najniższa cena spośród ofert 

nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; 

d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70
1
 § 3 

Kodeksu Cywilnego. 

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert; 

b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert. 

4. Informację o unieważnieniu postępowania (lub odpowiednio jego części) zamieszcza się 
również na stronie internetowej Zamawiającego. 

XXVII. ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ 

Od wyniku wyboru oferty służy Wykonawcy biorącemu udział w przetargu  protest do 

Kierownika Zamawiającego, w terminie 5 dni od ogłoszenia o wyborze, a jeżeli informacja 

została przekazana faxem lub drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od przekazania informacji. 

XXVIII. OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA 

1. Wykonawca, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, niezwłocznie po dokonaniu 

wyboru i przed upływem okresu ważności oferty otrzyma pisemne zawiadomienie (faksem 

lub pocztą elektroniczną, a następnie listownie) o wyborze oferty, w którym zostanie 

podana ustalona cena całkowita zamówienia oraz termin i warunki zawarcia umowy.  
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2. Równocześnie wyniki postępowania (zawierające, co najmniej nazwę (firmę) albo imię 
i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej 

oferty lub informację o unieważnieniu postępowania z uzasadnieniem faktycznym 

i prawnym podjętych decyzji) zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

XXIX. UMOWA 

1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ. 

2. Wybrany Oferent, w terminie do 7 dni roboczych od momentu powiadomienia go 

o wybraniu oferty przedstawi Zamawiającemu wzór Umowy uwzględniający „Istotne dla  

stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia” w odniesieniu do sprzedaży energii elektrycznej, zawarte w Załączniku nr 5 
do SWZ.  

3. Zamawiający zaakceptuje projekt Umowy w ciągu 7 dni roboczych i następnie wezwie 

Oferenta do podpisania wyżej przytoczonych dokumentów. 

4. W sytuacji wystąpienia niejasności wobec zapisów przewidzianych w Umowie, 

Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie.  

5. Przy wystąpieniu okoliczności, o których mowa powyżej, termin uzyskania akceptacji 

Zamawiającego ulegnie przedłużeniu do daty osiągnięcia porozumienia z Wykonawcą. 
6. Oferent, niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni robocze udzieli Zamawiającemu 

wyczerpujących wyjaśnień lub odpowiedzi. 

7. Odpowiedź Wykonawcy może zostać dostarczona do Zamawiającego drogą elektroniczną, 
faxem lub w formie pisemnej. 

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

9. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania wyszczególnione w niniejszej SWZ. 

XXX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY   

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie jest wymagane. 
 

 

Załączniki do SWZ: 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia - część „B” SWZ 

2. Załącznik nr 1 do SWZ - Oferta i formularz cenowy 

3. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

4. Załącznik nr 3 do SWZ - Podstawowe dane Wykonawcy 
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5. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze Specyfikacją 
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosi do tych dokumentów zastrzeżeń, 
oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

6. Załącznik nr 5 do SWZ - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia; 

7. Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę. 
8. Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie RODO;   

9. Załącznik nr 8 do SWZ - Klauzula RODO.    


