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Gmina Krasne 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ZMIANA 02.10.2020 r. 

 
 
RI.271.1.5.2020.ML 
 

Gmina Krasne zwana dalej „Zamawiającym”, 
Krasne 121, 36-007 Krasne 
NIP 5170042253, REGON 69058211 
nr telefonu (17) 23 00 200 
Godziny urzędowania:  
poniedziałek do 7:30 - 15:30 
wtorek od 7:30-17:00 
środa-czwartek od 7:30-15:30 
piątek od 7:30 do 14:00  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasne.pl 
Strona internetowa: www.gminakrasne.pl 

 

 
Przedmiot zamówienia: 

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz zapewnienie 
świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących własność Gminy Krasne 
oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem”. 
 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  

Załączniki do specyfikacji: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty. 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczący przesłanek 

wykluczenia z postępowania 
3. Załącznik nr 3 do SIWZ- Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczący spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu  
4. Załącznik nr 4 - Wykaz obiektów oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej w 

okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  
5. Załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy 

http://www.gminakrasne.pl/
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6. Załącznik nr 6 do SIWZ- Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych o przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 

7. Załącznik nr 7 do SIWZ-Klauzula RODO 
    
 
 
 
 
 

 Gmina Krasne, 29.09.2020 r.    Zatwierdził: …………………. 



RI.271.1.5.2020.ML 
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji do obiektów 

stanowiących własność Gminy Krasne oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Krasnem” 

 

 

 

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Gmina Krasne 
siedziba: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne. 
tel. (17) 23 00 200  
adres internetowy: www.gminakrasne.pl 
NIP: 517-00-42-253  
REGON: 690582111 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 
1 oraz art. 39-46 ustawy, w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej 
nie przekraczającej wyrażoną w złotych wartość kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy P.z.p Zamawiający 
prowadzi postępowanie w imieniu i na rzecz innych Zamawiających oraz jest przez nich 
upoważniony do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawca będzie rozliczał się indywidualnie z jednostkami należącymi do Gminy Krasne  
na podstawie zawartych z nimi umów.  

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (,Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą” 
o wartości przedmiotu zamówienia, poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 
ust. 8 Ustawy 

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843). 
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453). 

 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie 
sprzedaży oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących 
własność Gminy Krasne. 
Sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji odbywać się 
ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne 
( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 755) zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do 
ww ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, 
poz. 1025).  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

1. Wykaz obiektów oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej w obiektach 
będących własnością Gminy Krasne dla poszczególnych grup taryfowych w okresie 
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – załącznik nr 4 do SIWZ 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
09300000-2 – energia elektryczna  
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65310000-9- przesył energii elektrycznej 
3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami 

ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i 
Polskimi Normami.  

Rozdział IV. Informacje dotyczące udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie 
odrębnej umowy  w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy.  Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 5 % zamówienia 
podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii 
elektrycznej  objętej niniejszym zamówieniem. 
 

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia określa się na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 
 
1. nie podlegają wykluczeniu 
Podstawy wykluczenia zostały opisane w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp. 
Zamawiający stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy pzp  przewiduje możliwość wykluczenia 
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-7 ustawy pzp.  
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów 

1. Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. 2018 r. poz. 755), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy 
Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny ( Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1025)  wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

2. Posiadają zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących 
właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii 
elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej). 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy 
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Zamawiający informuje, że w postępowaniu zostanie zastosowana procedura uregulowana 
w art. 24 aa ustawy pzp. W związku z powyższym Zamawiający przed udzieleniem w 
pierwszej kolejności dokona oceny oferty, a następnie zbada czy wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału  
 
1.Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu określone w art.24 ust.1 ustawy PZP – 
załącznik Nr 2 do SIWZ, 
1.2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 
3 do SIWZ. 
 
2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w 

postepowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych 
na dzień złożenia wniosków oświadczeń lub dokumentów:  
 
2.1.  braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na 
podstawie art.24 ust.1 ustawy PZP zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 
a)odpisu właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 
stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy 
 
2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, dotyczących kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów 
potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich 
posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: 

1. Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

2. Oświadczenie wykonawcy, że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w 
przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub 
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, 
na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w przypadku 
wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej). 

 
2.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 
Zamawiający nie stawia wymagań. 
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2.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej zamawiający  żąda następujących dokumentów: 
 
Zamawiający nie stawia wymagań. 
 
3.Dokumenty podmiotów zagranicznych 

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  ust.2 pkt 2.1. lit. a 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.2 pkt 2.1. lit. a 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio  do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
3.3.Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.  
3.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
 

Rozdział VIII. Inne dokumenty 
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

2. Pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienia do podpisywania oferty, jeżeli 
uprawnienia Osoby/ Osób podpisujących nie wynikają z przepisów prawa lub 
dokumentów rejestrowych. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać 
czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo 
potwierdzające upewnienia do podpisania ofert musi być złożone w oryginale lub kopii 
uwierzytelnionej przez notariusza. 

3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
złoży w ofercie , pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz 
dokumentów wynikających z § 9 ust 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 
rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
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Rozdział IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja (w tym przekazywanie korespondencji w 
postaci oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, o których mowa w ustawie 
Pzp) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2188) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 123),  
2. Korespondencję oznaczoną przynajmniej numerem sprawy (RI.271.1.5.2020.ML):  
1) w formie pisemnej należy kierować na adres: Krasne 121, 36-007 Krasne;  
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować wyłącznie na 
następujący adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminakrasne.pl; przesłanie 
korespondencji na inny adres poczty elektronicznej należący do Zamawiającego będzie 
bezskuteczne. 
3. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2188), należy uwzględnić godziny pracy Zamawiającego, wskazane w 
Rozdziale I SIWZ. 
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby korespondencji przekazanej w ten sposób nie 
przekazywać po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy. 
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 
Zamawiający przyjmuje, iż dokumenty wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub 
adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
7. W przypadku dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę na 
wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) – Zamawiający uzna je za skutecznie złożone 
(pod rygorem nieważności), jeżeli zostaną złożone Zamawiającemu w terminie przez niego 
wyznaczonym z zachowaniem formy określonej zapisami SIWZ, przepisami ustawy Pzp lub 
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w przypadku pełnomocnictw w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (pod 
rygorem nieważności). 
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert (art.38 u.1 p.3 u P.z.p.), pod warunkiem  że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Pytania należy kierować na adres: Urząd Gminy Krasne, 36 – 007 
Krasne 121. Pytania można także przesłać na adres poczty elektronicznej 
zamowienia@gminakrasne.pl. 
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej 
stronie. 
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10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  
11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Barbara Wandycz- 
Słowińska – kierownik Referatu Infrastruktury, adres poczty elektronicznej 
zamowienia@gminakrasne.pl,  godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 do 15:30, wtorek 
od 7:30 do 17:00, środa-czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:00,  adres Urząd 
Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121. 
 
Rozdział X. Wadium 
Zamawiający nie wymaga wprowadzania wadium. 
 
Rozdział XI. Termin związania z ofertą 
1. Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
2. 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 oznaczonym okresie, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty 
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
d) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
e) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
f) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i 
załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
g) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane. 
h) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę.  
i) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane wg. łącznej numeracji, spięte 
(zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.  
 
2. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące 
warunki: 
Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający 
zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym 
termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin 
realizacji zamówienia. 

mailto:zamowienia@gminakrasne.pl
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Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/ 
partnera wiodącego. 
Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do 
oferty. 
Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i 
płatności w imieniu każdego, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego 
występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie. 
Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
przedstawicielem / wiodącym partnerem. 
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 
 

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. 
a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w 
Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, Pokój nr 18 - sekretariat Urzędu. 
b) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres: 
Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121; oraz  zawierać nazwę, adres i telefon 
składającego ofertę (w razie braku informacji o oferencie, nie będzie możliwe uzupełnianie 
oferty czy też dokonanie w niej zmian). 
c) Koperta oznakowana poprzez podanie nazwy przedmiotowego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wraz z dopiskiem: „nie otwierać przed 09.10.2020 r. 
godz. 10:30”. 
 

Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, w pok. nr 18  
(Sekretariat Urzędu) lub przesłać na powyższy adres, do dnia 09.10.2020 r. do 
godz. 10:00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania. 

2. Miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, pokój nr 2, 
dnia 09.10.2020 r. o godz. 10:30. 

3. Sesja otwarcia ofert: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana; cena; a także termin wykonania zamówienia; warunki płatności; termin 
płatności faktury; poziom odnawialnego źródła energii zużywanego do wytwarzania 
energii elektrycznej 

 
4. 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, terminy wykonania zamówienia, termin płatności faktur, udział % energii  
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Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryterium:  
 
Lp. Kryterium Waga 

punktowa 

1 Najniższa cena 60 

2 termin płatności faktury 5 

3 udział % energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii 35 

 
 

1) CENA  - waga 60% sposób oceny: minimalizacja, najniższa- łączna cena brutto za 

realizację całości zamówienia- maksymalna ilość punktów 60 pkt., pozostałe 

proporcjonalnie wg poniższego wyliczenia: 

 

                                                  Cena oferty najkorzystniejszej 

Cena oferty badanej         ----------------------------------------------    x 60% 

              Cena oferty badanej   

2) TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY (TP) – waga 5% sposób oceny: 

- Wykonawca w Formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do SIWZ, podaje ilość dni- termin 

płatności faktury, z zastrzeżeniem, iż termin ten może wynosić 21 lub 30 dni, zgodnie z 

wyborem Wykonawcy, 

 

- W przypadku braku wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym- załącznik 

nr 1 do SIWZ ilości dni – terminu płatności faktury lub wskazania ilość dni niezgodnej z 

ww. zastrzeżeniem zamawiający przyjmie do oceny termin płatności faktury: 21 dni i 

przyzna wykonawcy 0 pkt.  

 

-ocena punktowa kryterium dokonana zostanie w sposób następujący: 

Termin płatności faktury 

od daty wystawienia 

21 30 

Liczba punktów 0 5 

 

3) PROEKOLOGICZNE  W ZNACZENIU UDZIAŁU % ENERGII POCHODZĄCEJ Z 

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (EO)- waga 35% sposób oceny: 
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- Wykonawca w Formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do SIWZ, podaje udział % energii 
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii zużywanej do wytwarzania energii elektrycznej 
przez wykonawcę w roku 2019. 

- W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym- załącznik 
nr 1 do SIWZ udziału % energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii zużywanej do 
wytwarzania energii elektrycznej, zamawiający przyzna Wykonawcy w przedmiotowym 
kryterium 0 pkt.  
- ocena punktowa kryterium dokonana zostanie w sposób następujący: 

udział % energii 

pochodzącej z 

odnawialnych źródeł 

energii zużywanej do 

wytwarzania energii 

elektrycznej przez 

wykonawcę w roku 

2019. 

0-1 2-5 6-9 10-13 14-

17 

18-

21 

22-25 26 - 

powyżej 

Liczba punktów 0 5 10 15 20 25 30 35 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych 
kryteriach otrzyma maksymalną ilość punktów 100 pkt. Pozostałym Wykonawcom, 
wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. 
Punktacja ogólna zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

PO= (C+TP+EO) 
gdzie: 

PO  = punktacja ogólna, 
C    = ilość punktów uzyskanych w kryterium – ocena, 
TP  = ilość punktów uzyskanych w kryterium – termin płatności faktury 
EO= ilość punktów uzyskanych w kryterium- udział % energii pochodzącej z 

odnawialnych źródeł energii 
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami 
oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.  
 

Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.  
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen zgodnie z formularzem ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ostateczna wysokość wynagrodzenia może być 
inna, jeżeli będzie to wynikało z rzeczywistego zużycia energii elektrycznej przez 
Zamawiającego.  

2. Podane ceny w formularzu ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia.  

3. Zmiany ceny przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy następują wyłącznie 
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w oparciu o  zmianę  taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z decyzją 
Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki. O zmianach taryfy  oraz o dniu wejścia zmiany, 
Wykonawca  poinformuje Zamawiającego, w sposób określony przepisami prawa. 

4. Całkowita cena oferty brutto obejmująca sprzedaż musi być podana z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym 
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 
1 grosza.  
 

Rozdział XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. O wyborze oferty Zamawiający równocześnie powiadomi Wykonawców, wywiesi 
informację na tablicy ogłoszeń i umieści na stronie internetowej  www.gminakrasne.pl. 

2. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poda termin 
zawarcia umowy. 

3. Nowe umowy w wyniku tego postępowania o zamówienie publiczne zostaną zawarte  
z jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego po skutecznym wypowiedzeniu 
dotychczasowych umów. 

4. Wybrany Wykonawca na podstawie istotnych warunków umowy  i swojej oferty 
przygotuje umowy dla jednostek organizacyjnych zamawiającego.  

 
Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia  umowy  
1. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ istotne postanowienia umowy stanowiące 

załącznik Nr 5 do SIWZ 
2. Zamawiający przewiduje zmianę istotnych postanowień zawartych  umów  w stosunku 

do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki takiej 
zmiany określono w załączniku nr 5 do SIWZ.   

 

Rozdział XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

W toku postępowania, Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy tj. odwołanie w 
zakresie wskazanym w art. 180 ust. 2 pkt 2 – 4 oraz skarga do sądu. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 
154 pkt 5. 
 
Rozdział XIX. Pozostałe informacje oraz wymagania Zamawiającego 

1. Zamawiający: 
a) nie dopuszcza składania ofert częściowych, 
b) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
c) nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
d) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, 
e) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 
f) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
g) nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 
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2. Udostępnienie SIWZ i załączników: 

a) SIWZ wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego w 
dniach roboczych w godzinach urzędowania, pok. nr 21 

b) SIWZ wraz z załącznikami dostępne jest bezpłatnie na stronie 
www.gminakrasne.pl 

c) Na wniosek Wykonawcy SIWZ wraz z załącznikami zostanie powielona, a kopia 
zostanie przesłana pocztą. Wykonawca poniesie jedynie koszty wykonania kopii 
SIWZ - razem 20,00 zł. 

Rozdział XX. Postanowienia końcowe  

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i są ważne dla Wykonawców przy 
składaniu ofert. O ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to 
niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ 
zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia. Informacja ta zostanie ponadto zamieszczona na stronie 
internetowej www.gminakrasne.pl Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 
 

Rozdział XXI. Zasady przetargu nieograniczonego i inne postanowienia wynikające  
z odpowiednich zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów 
wykonawczych są obowiązujące dla Zamawiającego i Wykonawców mimo nie ujęcia 
ich w zapisach niniejszej specyfikacji. 
 

Rozdział XXII. Załączniki do specyfikacji: 

Jak na stronie tytułowej SIWZ 

Uwaga: Wykonawca, który pobrał SIWZ ze strony internetowej i nie zawiadomił o 
tym Zamawiającego nie otrzyma pisemnie treści zapytań i odpowiedzi oraz 
informacji o zmianach, dlatego każdy wykonawca zobowiązany jest przeglądać na 
bieżąco podaną stronę internetową Urzędu Gminy Krasne. 

http://www.gmina-krasne.un.pl/

