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Kod CPV 

09310000-5 – Elektryczność 
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 
(dostawa, usługa, robota budowlana)  
 
 

 
 
 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 16 ustawy Prawo zamówień 
publicznych /zamówienia wspólne/ przy założeniach: 

- zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i wyboru 
wykonawcy jest Miasto i Gmina Kańczuga: 

podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są jednostki wymienione poniżej: 
- Miasto i Gmina Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, NIP: 794-
16-86-223, 
- Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5, 37-220 Kańczuga, NIP: 794-11-05-551, 
- Szkoła Podstawowa w Pantalowicach, 37-224 Pantalowice 158, NIP: 794-177-
14-20, 
- Szkoła Podstawowa w Krzeczowicach, 37-220 Krzeczowice 56a, NIP: 794-177-
14-08, 
- Szkoła Podstawowa w Sieteszy, 37-206 Sietesz 329, NIP: 794-177-13-77, 
- Szkoła Podstawowa w Siedleczce, 37-225 Siedleczka 179, NIP: 794-177-14-37,  
- Szkoła Podstawowa w Łopuszce Wielkiej 488, NIP: 794-177-13-83, 
- Szkoła Podstawowa w Rączynie, 37-223 Rączyna 146, NIP: 794-177-14-14, 
- Miejsko Gminne Przedszkole, ul. W. Witosa 1, 37-220 Kańczuga, NIP: 794-16-
86-200, 
- Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze, ul. Słowackiego 12, 37-220 
Kańczuga, NIP: 7941822666, 
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej, 37-222 Łopuszka 
Wielka 112, NIP: 7941818819 

 
Miasto i Gmina Kańczuga 
ul. M. Konopnickiej 2  
37-220 Kańczuga 
tel. 016 642 31 42, fax: 016 642 66 30 
NIP: 794-16-86-223,  REGON: 650900602  
e-mail: sekretariat@kanczuga.pl 
www.kanczuga.pl 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla zadania pn: 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej 

dostarczanej do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga oraz jego jednostek  
w 2019 roku. 

 (wartość zamówienia poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) 
 
Nieograniczony, pełny bezpośredni dostęp do dokumentów z postepowania można uzyskać pod 
adresem: www.kanczuga.biuletyn.net w zakładce zamówienia publiczne – profil nabywcy 
 
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.kanczuga.biuletyn.net 
 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego (art. 36 ust 1 pkt 1) (art. 36 ust 2 pkt 5) 

mailto:email%20=%20ugim_kanczuga@post.home.pl
http://www.kanczuga.pl/
http://www.kanczuga.biuletyn.net/
http://www.kanczuga.biuletyn.net/
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Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz., 1986 ze zm.) 

 
 
 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, 

obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii 
elektrycznej w 2019 roku do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga oraz jego jednostek 
w rozumieniu art. 3 ust 30 oraz art. 5 ust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne. 

 
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 16 ustawy Prawo zamówień 

publicznych /zamówienia wspólne/ przy założeniach: 
- zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i wyboru 

wykonawcy jest Miasto i Gmina Kańczuga: 
Podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są: 
- Miasto i Gmina Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, 
- jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Kańczuga wymienione powyżej. 

Nabywca: Miasto i Gmina Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, NIP: 
794-16-86-223, Odbiorca/Płatnik – poszczególne jednostki. 
 

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie 
na warunkach określonych: 
a) w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 89 z 2006 

r., poz. 625 ze zm.),  
b) przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, 
poz.623), 

c) Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, 
d) Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), 
e) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie 

obowiązujących przepisach prawnych. 
Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami 

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

Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy w taryfie 
C11 -  659 992,00 kWh 

Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy w taryfie 
C12 – 7 836,00 kWh  

Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy w taryfie 
G11 – 1,00 kWh  
 

Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości 
zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania 
energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być 

2. Tryb udzielenia zamówienia (art. 36 ust 1 pkt 2) 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust 1 pkt 3) (art. 36 ust 2 pkt 8a, 
13) 
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podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dostawy energii elektrycznej określonej 
dla poszczególnych budynków. 
 

Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie 
bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat 
wynikających ze złożonej oferty oraz Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
Taryfy Sprzedawcy. 
 

Szczegółowo przedmiot zamówienia tj. punkty poboru opisane zostały  
w załączniku nr 1a do SIWZ 

 
Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym 
na terenie Zamawiającego. 
 

Zamawiający wymaga zawarcia umowy dostawy energii elektrycznej i 
świadczenie usług dystrybucyjnych na każdego płatnika oddzielnie. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zawarcia więcej niż jednej umowy dostawy energii elektrycznej 
i świadczenia usług dystrybucyjnych na wskazane obiekty. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Czas określony:  
Od 01.01.2019 do 31.12.2019 
 

 

 

 

8.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu, 

- spełniają warunki udziału w postepowaniu, o ile zostały one określone przez 
zamawiającego, 

- spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawiania ofert 
częściowych (art. 36 ust 2 pkt 1, 15) 

 

6. Zamawiający nie przewiduję aukcji elektronicznej, oraz możliwości 
złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty w sytuacji określonej w art. 10a ust 
2 (art. 36 ust 2 pkt 14) 

 

7. Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust 1 pkt 4) 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu (art. 36 ust 1 pkt 5, 5a) 
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Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania.  
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy wykonawca posiada 
ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 625 z późn. zm.) oraz 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawcy będącego właściciel 
sieci dystrybucyjnej, oświadczenia o zawartej umowie z Operatorem 
Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów 
objętych zamówieniem na świadczenie usługi dystrybucji energii 
elektrycznej przez OSD obowiązującej w okresie trwania umowy na 
dostawę energii elektrycznej lub oświadczenie o zapewnieniu zawarcia 
takiej umowy wydane przez OSD – w przypadku Wykonawcy nie 
będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej.  
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w danym 
zakresie.  
 

3 Zdolności techniczne i zawodowe 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w danym 
zakresie.  
 

4 Brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie 

- art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

oraz dodatkowo na podstawie: 

- art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest 
spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że nie ma podstaw do 
wykluczenia go z postępowania i stan ten będzie wynikał  
z dołączonych dokumentów w przypadku wezwania do ich 
przedstawienia. 
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Zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust 1.  

 
9.1. W celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału, o których 
mowa w art. 22 ust. 1b  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 ze zm.), należało będzie przedłożyć: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 625 z późn. zm.) 

2 

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w 
przypadku Wykonawcy będącego właściciel sieci dystrybucyjnej,  

Oświadczenie o zawartej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) 
właściwym terytorialnie dla obiektów objętych zamówieniem na świadczenie 
usługi dystrybucji energii elektrycznej przez OSD obowiązującej w okresie 
trwania umowy na dostawę energii elektrycznej lub oświadczenie o 
zapewnieniu zawarcia takiej umowy wydane przez OSD – w przypadku 
Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej. 

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-
23, ust 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 ze zm.), należało będzie przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 

Odpis z właściwego rejestru lub 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. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę  
w postepowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia 
okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1, 2, 3 ustawy PZP 
[spełnianie warunków udziału w postepowaniu, spełnianie przez 
oferowane dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, brak podstaw wykluczenia.] (art. 36 ust 1 pkt 6) 
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2 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 51, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

9.3. W celu wykazania spełnianie przez oferowane dostawy lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez Zamawiającego, należało będzie przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Brak wymagań 

 

 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oferta 

2 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym 
postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to  
z dokumentów rejestracyjnych). 
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania 
Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych  
w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że 
jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru 
lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa 
wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego 
upełnomocnione. 

3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty 
wypełnione załączniki nr 5 lub 6 do SIWZ 

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

                                                 
1 art. 86 ust. 5 – 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 

9a. Pozostałe wymagane dokumenty 
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 9.2 – lp. 
1 przedkłada: 

 

Lp Wymagany dokument 

1 

Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości 

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

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 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument maił 
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 lub oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, 
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 
rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
 

 

Nie dotyczy 

 

 

 

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. Oferty wspólne będą musiały 
spełniać następujące wymagania: 

a) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów. 
Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do 

10. Poleganie na zasobach innych podmiotów  
 

10a. Wspólne ubieganie się o zamówienie – art. 23 ustawy Pzp 
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reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa – treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie 
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji 
dla i w imieniu każdego, jak tez dla wszystkich partnerów. Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie o którym mowa w zał. nr 2, 3 do SIWZ, składa każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,  
o których mowa w pkt 10a. 

 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców 
na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23, ust 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w przypadku zaistnienia 
którejkolwiek z przesłanek.  

 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:   

a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.2. Lp. - 1  
dotyczący posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień winni 
spełniać ci członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część 
zamówienia do której wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub 
uprawnień ustawowych.  

b) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 
powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.  

c) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp 
powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.  

 

 
 
 
Przez umowę o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej  
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 
przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),  
a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
 
Szczegółowe warunki podwykonawstwa zostały określone w art. 647 Kodeksu 
cywilnego oraz odpowiednie przepisy zawarte w ustawie – Prawo zamówień 
publicznych w szczególności art. 143b, 143c, 143d. 

11. Warunki podwykonawstwa (art. 36 ust 2 pkt 10, 11) 
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Zgodnie z art. 36a. ust 1 wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy, w takim przypadku zgodnie z art. 36b ust 1 Zamawiający żąda 
wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W tym 
celu należy wypełnić stosowny załącznik do SIWZ. 

 

 
 

 

 
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2018 roku zmieniająca ustawę – Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1603) w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych 
zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.: 
 

1. 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 przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną; 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

3. Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 
ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej; 

 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
Sprawy merytoryczne: Wiesław Sopel, 16 642 31 42 w. 20, w.sopel@kanczuga.pl 
Sprawy proceduralne: Wiesław Sopel, 16 642 31 42 w. 20, w.sopel@kanczuga.pl 
 

Zamawiający zastrzega sobie, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

informacje - po otwarciu ofert będą mogły być przekazywane faksem lub droga 
elektroniczną z możliwością żądania niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania. 
Zaleca się aby Wykonawca w ofercie podał numer faksu lub adres e-mail.  

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo przesłane przez Zamawiającego na numer faksu 
lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  
z wykonawcami (art. 36 ust 1 pkt 7) 
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warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

 
Zamawiający Urzęduje w godzinach od 730 do 1530 w dniach: poniedziałek, 

wtorek, czwartek, piątek oraz w środy godzinach od 700  do  1500 każdego tygodnia  
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

 

 

 
 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 
00/100). 

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach 
przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 

5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 ze. zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu 

składania ofert. 
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 

 
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 
Filia w Kańczudze 
ul. Rynek 11 
37-220 Kańczuga 
Nr 89 9096 0004 2004 0041 6713 0014 
W tytule przelewu – przetarg energia 
 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia 
wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, termin ważności gwarancji powinien obejmować 30 dni 
począwszy od dnia złożenia oferty. 

7. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie zawiązania ofertą, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
o których mowa w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem 
terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy  
w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga w pok. Nr 13 lub 
dołączyć do oferty. 

9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 
odrzucenie oferty zgodnie na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b. 

 

13. Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust 1 pkt 8) 
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Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

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. 

 

 

Składana oferta powinna zawierać: 
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik 1do SIWZ,  
b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -  załącznik nr 

2 do SIWZ, 
c) oświadczenie – o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ, 
d) pełnomocnictwa lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do 

podpisania oferty  
 
Dodatkowe informacje: 
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – załącznik nr 4 do 
SIWZ – składany zgodnie z art. 24 ust 11 w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust 5 [informacja z otwarcia 
ofert] 
 
Fakultatywnie: 

a) wykaz członków konsorcjum – zał. 5 
b) wykaz wspólników spółki cywilnej – zał. 6 
c) określenie podwykonawstwa – zał. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- na kopercie złożonej oferty powinien znajdować się NAZWA i ADRES NADAWCY, 
  
Dodatkowe informacje: 

14. Termin związania ofertą (art. 36 ust 1 pkt 9) 

15. Opis sposobu przygotowania oferty (art. 36 ust 1 pkt 10) 

„Przetarg nieograniczony: 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż 
energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii 

elektrycznej, dostarczanej do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga 

oraz jego jednostek w 2019 roku 
 

Nie otwierać do 07.11.2018 r. godz. 11 05  
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a) złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty w postępowaniu 
lub na tą samą część lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
spowoduje jej odrzucenie, 

b) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, 

c) oferty nie spełniające warunków wymaganych w ustawie lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia będą odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 
Prawo zamówień publicznych, 

d) oferta   wraz   załącznikami   musi   być   podpisana   przez   osobę   
upoważnioną   do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do 
podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono  
z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

e) oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język 
polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

f) dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wyjątek 
pełnomocnictwo) 

g) zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była 
podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści 
oferty, a w szczególności każde przerobienie,  przekreślenie,  uzupełnienie,  
nadpisanie,  przesłonięcie  korektorem,  etc powinny być parafowane przez 
wykonawcę. 

h) zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno 
ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości 
stron. 

i) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 
klauzulą; „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 póz. 1503)" i dołączone do 
oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem 
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie    się    nieujawnione    do    
wiadomości    publicznej    informacje    techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 
 
Wykonawca składający ofertę może żądać potwierdzenia złożenia, wypełniając druk 
potwierdzenia złożenia oferty (załącznik do SIWZ). 

 

 

 

 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej/papierowej w Sekretariacie Urzędu 

Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga p.13 w 
nieprzekraczalnym terminie do 07.11.2018 r. godz. 11 00.   

Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej 
otwierania.  

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust 1 pkt 11) 
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Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.11.2018 r. o godz. 1105 w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Kańczudze.  

 
Otwarcie ofert jest jawne. 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
 

 

 

 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszelkie 
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia 
oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty 
zastosowane przez Wykonawcę. 

2. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane wartości 
zużycia energii elektrycznej na poziomie:  

- w przypadku grupy C11 – 659 992,00 kWh, 
- w przypadku grupy C12 – 7 836,00 kWh, 
- w przypadku grupy G11 - 1,00  kWh 

3. Cenę należy obliczyć zgodnie ze wskazaniami zawartymi w treści druku oferty 
załącznik nr 1 do SIWZ. Cena jednostkowa za kWh może być podane z 
dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Wartości brutto oraz łączna cena 
muszą być podane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 
zaokrąglania cen.  

4. W przypadku określenia przez wykonawcę cen jednostkowych kWh z 
dokładnością do 4 miejsc po przecinku, rozliczenia będą się odbywać w ten 

sposób, że ceny jednostkowe zostaną pomnożone przez ilości jednostek, a 
dopiero iloczyny tych działań zostaną zaokrąglone do grosza (2 miejsc po 
przecinku).  

5. Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

6. W cenie ofertowej przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, 
podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na 
dzień wszczęcia postępowania. 

7. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane 
z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

8. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku 
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie 
drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 
niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

17. Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust 1 pkt 12) (art. 36 ust 2 pkt 6) 
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9. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez 
wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich. 

10. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane 
będą w złotych polskich. 

11. 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. 

12. W przypadku gdy, złożona oferta, której wybór prowadziłaby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

 

 

 
 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena (koszt) 60 % 

2 Termin płatności 40 % 

2. Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof) *100* 
waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród 
wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w badanej ofercie 

2 Termin płatności - T 

 
Kryterium – „termin płatności” – T – 
poszczególnym ofertom zostaną przyznane  
punkty w oparciu o zadeklarowaną 
wartość terminu płatności 
 
Punkty będą przyznawane na zasadzie: 
- termin płatności równy 30 dni – 40 pkt 
- termin płatności w zakresie 21 - 29 dni – 
0 pkt 

 

Przy czym minimalny termin płatności 
wynosi 21 dni a maksymalny 30 dni. 

Maksymalnie w danym kryterium można 

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (art. 36 ust 1 pkt 13) 
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otrzymać 40,00 pkt 

 
Ostateczna ilość punktów dla każdej badanej oferty stanowić będzie sumę punktów 
uzyskanych w poszczególnych kryteriach.  
 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5 dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
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. 

5. 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. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
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. 

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub 
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą; 
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2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 

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 lub niezaproszonego do składania ofert; 

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; 
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na 

przedłużenie terminu związania ofertą; 
7b)wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 

nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; 
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

zamawiającego; 
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w 

art. 24aa ust 1 ustawy PZP 

 

 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki 
wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 ze zm.). 

3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców 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, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia 

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

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie 
zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
7) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19. Udzielenie zamówienia 
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4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust 3 pkt 1 i 5-7, na 
stronie internetowej – www.kanczuga.biuletyn.net 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

 

 

 

 

 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 
zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie 
przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem 
terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w 
art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 
ze zm.). 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się  
w wyznaczonym terminie do podpisania umowy, upoważni zamawiającego do 
przeprowadzenia procedury z art. 94 ust 3 Pzp. 

 

 
 

 
 
Nie dotyczy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy (art. 36 ust 1 pkt 14) 

 

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(art. 36 ust 1 pkt 15) 

 

22. Zamawiający nie przewiduję udzielania zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia o których mowa w art. 151a ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

 

23. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień 
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 
ust 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 36 ust 2 pkt 3) 

 

http://www.kanczuga.biuletyn.net/
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1. Istotne postanowienia umowy: 
a) Umowa kompleksowa obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie 

świadczenia usługi dystrybucji zawarta na okres do od 01.01.2019 do 
31.12.2019 r. 

b) Podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są: 
- Miasto i Gmina Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, 
- jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Kańczuga wymienione w pkt 1. 
Nabywca: Miasto i Gmina Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, 
NIP: 794-16-86-223, Odbiorca/Płatnik – poszczególne jednostki. 

c) Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie 
na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (tj. Dz.U z 2006r. Nr 89, póz.   625   z  późn.   zm) oraz  przepisach   
wykonawczych   do   tej   ustawy;   w  szczególności Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektro-energetycznego (Dz.U Nr 93, póz, 623), taryfie 
dla energii elektrycznej sprzedawcy zatwierdzonej przez prezesa URE, taryfie dla 
usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego operatora systemu 
dystrybucyjnego zatwierdzonej przez prezesa URE, Instrukcji Ruchu i 
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz ogólnie obowiązujących przepisów 
prawnych. 

d) Zamawiający zaliczał się dotychczasowo do dystrybucyjnej grupy taryfowej C11 i 
C12, G11 w określonej w taryfie OSD. 

e) Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania miesięcznych planów 
zapotrzebowania na energię elektryczną, 

f) Zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej, może być związana z koniecznością 

dostosowania kosztem Zamawiającego, na warunkach określonych przez OSD, 
urządzeń elektroenergetycznych do nowych warunków dostarczania energii 
elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z 
koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej. 

g) Standardy jakościowe dostarczanej energii elektrycznej są zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r, w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 

h) Za niedotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej. 
Zamawiającemu, na jego wniosek, przysługuje bonifikata w wysokości i na 
warunkach określonych w Taryfie OSD, 

i) Rozliczenia i płatności odbywać się będą zgodnie z cyklem stosowanym przez 
OSD. 

24. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej (art. 36 ust 2 pkt 2) 

 

25. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów 

 

26. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  
z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 36 ust 2 pkt 7) 

 

27. Istotne postanowienia umowy (art. 36 ust 1 pkt 16) 
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j) Wykonawca wyznaczy Wykonawcę rezerwowego - przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesję na obrót energią elektryczną oraz zawartą umowę z 
Dystrybutorem, który będzie sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego 
w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez Wykonawcę. 

k) Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków z nie 
zbilansowaniami handlowymi na Rynku Bilansującym, 

l) Ceny i stawki opłat określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku 
zmiany Taryfy Sprzedawcy, Taryfy OSD, ceny i stawki opłat ulegają 
automatycznie zmianie od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania 
aneksu do umowy. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen i stawek 
opłat również w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki 
podatku VAT, akcyzy lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, 

a w szczególności zmiany Ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności 
energetycznej lub aktów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki 
związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektowości 
energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą 
z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami od dnia ich wejścia w życie., 

m) W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy Prawo energetyczne. 

n) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy jedynie w  przypadku 
zmiany  cen sprzedaży energii ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki 

o) W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z 
koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający 
zobowiązany będzie do ich uiszczenia 

p) Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w 
obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w 
Formularzu Ofertowym Zamawiającego. 

 
2. Na podstawie art. 144 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian:  
 
2.1. Ceny i stawki opłat określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku 
zmiany Taryfy Sprzedawcy, Taryfy OSD, ceny i stawki opłat ulegają automatycznie 
zmianie od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do 
umowy. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen i stawek opłat również w 
przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzy lub 
innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 
Ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub aktów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 
majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektowości energetycznej. Ceny energii 
elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 
właściwymi przepisami od dnia ich wejścia w życie.  
W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z 
koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z Taryfą OSD Zamawiający 
zobowiązany będzie do ich uiszczenia. 
2.2. Zmiany Umowy, w tym będące skutkiem wprowadzenia nowej Taryfy 
Sprzedawcy, nastąpią poprzez pisemne powiadomienie Klienta o zmianach Umowy 
wraz z pisemną informacją o prawie Klienta do wypowiedzenia Umowy z 
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
2.2.1. Stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulęgną zmianie w 
przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana 
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następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez 
konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 
2.2.2. Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania 
umowy za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, 
podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę 
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w 
życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.  
2.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2.4. Zmiana Umowy w zakresie cen może nastąpić poprzez przesłanie Klientowi 

nowej Taryfy Sprzedawcy lub wyciągu z nowej Taryfy Sprzedawcy, wraz z informacją 
o dacie wejścia w życie, z zachowaniem zapisów i reguł określonych w ust. 2.2 i 2.3. 
2.5. Zmiany danych adresowych i bankowych Stron następują na podstawie 
jednostronnego, pisemnego powiadomienia. 
 
Inne zmiany jakie dopuszcza ustawodawca w zakresie zawartej umowy zostały 
określone w art. 144 ustawy Pzp. 
 

 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wybory trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 

zapytania o cenę; 
2) określenia warunków udziału w postepowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielnie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opisu przedmiotu zamówienia 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

28. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust 1 pkt 17) 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany 
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

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

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

 

 

 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 

 
 
 
 
 

 
Zamawiający nie określa tego typu wymagań. 

 

 

 

 
Zasady udostępniania dokumentów: 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert 

w trakcie prowadzonego postępowania 
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty 
wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu 

3. Udostępnienie, o których mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego 

wniosku; 
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych 

dokumentów; 
c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione 

zostaną dokumenty; 
d) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów; 

29. Zwrot kosztów postępowania (art. 36 ust 2 pkt 8) 

 

31. Pozostałe informacje 

 

30. Wymagania zamawiającego o których mowa w art. 29 ust 4 (art. 36 ust 2 
pkt 9) 
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e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz  
w czasie godzin jego urzędowania.  

 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga; 

 w sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się  
z Urzędem Miasta i Gminy w Kańczudze poprzez email – 
sekretariat@kanczuga.pl oraz pod numerem telefonu 16 642 31 42 lub z 
inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
za pośrednictwem poczty elektronicznej – iod@kanczuga.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż 
energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii 
elektrycznej dostarczanej do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga oraz jego 
jednostek w 2019 roku, nr FZ.271.28.2018.WS prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

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

osobowych 2; 

                                                 
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 

mailto:sekretariat@kanczuga.pl
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
Więcej szczegółów na stronie internetowej: 
http://www.kanczuga.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=382&strona=1&sub=364 
http://kanczuga.biuletyn.net/?bip=1&cid=1142&bsc=N 
 
Załączniki 

1. Formularz ofertowy 
Zał. 1a – wykaz punktów PPE 

2. Formularz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
3. Formularz Oświadczenia – o nie podleganiu wykluczeniu 
4. Formularz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
5. Wykaz członków konsorcjum 
6. Wykaz wspólników spółki cywilnej 
7. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
8. Wzór potwierdzenia złożenia oferty 
9. Określenie podwykonawstwa 
 

 

 

Kańczuga, dnia 18.10.2018 
WS. 

                                                 
3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego 

http://www.kanczuga.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=382&strona=1&sub=364
http://kanczuga.biuletyn.net/?bip=1&cid=1142&bsc=N

