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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1 Zamawiającym jest:   Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

REGON:   080226740 

NIP:    928 201 06 39 

Adres:   Marszów 50A, 68-200 Żary 

Strona internetowa: www.marszow.pl  

e-mail:                           zzo@marszow.pl 

Godziny urzędowania:  7
00

 – 15
00

 

Tel.                  68 479 46 26 

 

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.U.2017.1579 t.j.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3 Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do 

dostaw. 

1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 

terminy mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U.2017.1579 t.j.) 

b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w załączniku nr 

5 do niniejszej SIWZ, 

d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ, 

e) „zamawiający" – Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 
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Rozdział 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 5 

do SIWZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 

Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz 
jego jednostki organizacyjnej przed właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy dystrybucyjnej. Do 
wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne 
pełnomocnictwo. 
 

2.3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii  

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09310000-5 Elektryczność 

 

2.4. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie:  

- od 01.02.2018  do 31.01.2020 r. dla obiektu: 

a) ZZO Marszów: 6 000 000 kWh 

b) Stacja przeładunkowa w Lubsku: 62 400  kWh 

c) Składowisko Odpadów w Lubsku: 240 kWh 

d) Składowisko Odpadów w Żarach: 134 000 kWh 

 
 

Rozdział 3 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
a) ZZO Marszów: od 01.02.2018  do 31.01.2020 r 

b) Stacja przeładunkowa w Lubsku: od 01.02.2018  do 31.01.2020 r 

c) Składowisko Odpadów w Lubsku: od 01.02.2018  do 31.01.2020 r 

d) Składowisko Odpadów w Żarach: od 01.02.2018  do 31.01.2020 r 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1-8. 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczące: 

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że 

posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, 

oświadczenie powinno być złożone przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania 

ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia). 

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż                        

3 000 000,00 złotych; 

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca  

wykaże, że  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował jedno zamówienie na sprzedaż 

energii elektrycznej na kwotę 800 000 PLN brutto  

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

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 4.4 SIWZ 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

4.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

4.5.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy 

4.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

4.6 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. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

4.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub 

wszyscy wykonawcy łącznie. 

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 



6 

4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

         w  pkt 4.2 

4.8.2.którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy 

4.8.3.wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj. 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 
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6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

4.9. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt. 5, wskazuje 

podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. 

4.10. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa 

w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli 

nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24. ust. 1 pkt 15, 

c) w  art. 24.ust. 5 pkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

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

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

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

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

ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

4.12.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8. 

4.13.W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 
Rozdział 5 

 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY 
 
5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych  

w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć 

wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu 

sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 

ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.  

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1. 

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 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 2 do SIWZ. 

5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy; 

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 

pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 
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ustawy; 

i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

j)  wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich      

3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do   

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 

do SIWZ) 

k) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od  

 odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 

l) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - 

jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego o których mowa w pkt. 

5.3 lit a-i. 

m) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki 

5.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że 
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1) pkt a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie  

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

2) pkt b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

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

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5.5 Dokumenty, o których mowa w pkt.5.4.1 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. b, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 

pkt.5.4.1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

tego terminu. 

5.6 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 

5.5 stosuje się. 

5.7.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt.5.3. pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 5.4.1 ppkt.1 w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w 
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którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis 5.4. pkt.2. zdanie pierwsze stosuje się. 

5.9 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

5.10 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 

lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 

albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5.11 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o 

którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału. 

5.12 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 

5.13 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w 

języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 

polski. 

5.14 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 
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wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną 

do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca 

polega na podstawie pełnomocnictwa. 

5.15 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z 

imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

5.16 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 

muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.10, 5.14 i 

5.15 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów 

wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, 

ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie 

poświadczanych stron. 

5.17 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.14 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 
Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 25 000 PLN  

6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146). 
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6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

zamawiającego: 

        Bank Zachodni WBK O/Żary nr rachunku 74 1090 2561 0000 0001 1001 3207 

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się 

na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne 

żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ........................ - do dnia", 

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli 

dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich . 

6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga 

złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

6.7.  Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,  

w którym upływa termin składania ofert. 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje    

            odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

7.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych gdyż podział groziłby 

nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania 
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zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 

poszczególne części zamówienia co mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 

zamówienia. 

7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7.4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem  

     nieważności. 

7.5 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.6 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.7 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu     

      muszą być parafowane przez wykonawcę. 

7.8 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub   osobę (osoby)  

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7.9 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

7.10 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.12 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

7.13 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 

7.14 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 przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji". 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 
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zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 

określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte  

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

7.17 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 1 do SIWZ, 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu 

sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 

2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.  

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia) 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub 

innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na 

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
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7.18. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający   

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu 

otwarcia ofert. 

7.19. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 

b) Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary 

 

Dostawa energii elektrycznej do obiektów  

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.  

c) Nie otwierać przed dniem 27.12.2017 r. do godz. 11:00 

 

Rozdział 8  

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 

27.12.2017 r. do godziny 10:30 w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., 

Marszów 50A, 68-200 Żary, sekretariat. 

8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

8.3 Przy składaniu ofert, w celu zachowania terminu, o którym mowa w pkt 8.1, należy uwzględnić 

fakt objęcia budynku, w którym należy złożyć ofertę, systemem kontroli dostępu. 

8.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2017 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, sala edukacyjna. 

8.5 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym 

oznaczeniem „ZMIANA". 

8.6 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

8.7 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
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8.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

www.marszow.pl 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 

8.9 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

Rozdział 9  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. 

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

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 

dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest 

to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

Rozdział 10  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

10.1 Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. 

U nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

10.2. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i powinna musi zawierać wszelkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

10.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

10.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
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przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

10.5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

10.6. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

10.7. Cenę oferty należy podać jako ryczałtową uwzględniającą kompleksowe wykonanie     

     zamówienia i zawierającą wszelkie inne składniki wpływające na jej ostateczną  

     wysokość.  

10.8. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru  

    stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

Rozdział 11  

BADANIE OFERT 

11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe 

ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia 

ceny. 

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

12.1   Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1 Cena 60% 

2 Termin płatności  40% 

 

12.2. Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych 

kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

O = C + T, gdzie: 

O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 

C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena 

T = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał w kryterium termin płatności 

         

Kryterium I - cena 
 

              C.min. 

C = ------------------ x 60 

               C bad 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 

C bad.  – cena brutto oferty badanej 

 
Kryterium II – termin płatności  
 

Punkty za kryterium termin wykonania pierwszego etapu zostaną przyznane Wykonawcy na 

podstawie oświadczenia dotyczącego terminu realizacji zadania, będącego przedmiotem 

postępowania, zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w 

kryterium termin wykonania stosując poniższe zasady: 

 

• 30 dni od dnia od wystawienia faktury – 40 pkt 

• 21 dni od dnia od wystawienia faktury – 20 pkt 

• 14 dni od dnia od wystawienia faktury – 10 pkt 
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Maksymalny termin podlegający punktacji to 30 dni. Oznacza to, że Wykonawca, który 

zaproponuje termin  dłuższy niż 30 dni nie otrzyma więcej niż 40 punktów.  

 

Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako  

          najkorzystniejsza. 

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 

www.marszow.pl  

13.3 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po 

upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia. 
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Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

15.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku  

     następujących formach: 

15.2.1 pieniądzu; 

15.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

15.2.3 gwarancjach bankowych; 

15.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

15.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny brutto 

podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi. Wykonawca 

wniesie zabezpieczenie w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie z art. 151ustawy pzp:  

1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 

dni od dnia wykonania danego etapu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane  

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady i zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu za dany etap. 

15.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

15.6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji 

gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego 
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przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela.  Z treści dokumentu winno wynikać nieodwołalne 

i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

zabezpieczenia na każde pisemne żądanie  zgłoszone przez Zamawiającego  i powinien 

zawierać informację, iż udzielona gwarancja stanowi  zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy i obejmuje roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy (w tym roszczeń dotyczących zastrzeżonych  kar umownych) oraz roszczenia  z tytułu 

rękojmi. 

Rozdział 16  

POSTANOWIENIA UMOWY 

16.1 Wzór Umowy stanowią załącznik Nr 4 do SIWZ. 

16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, 

na warunkach, o których mowa w pkt 16.1. 

16.3 Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

17.1 .Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

17.2 .Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej 

stronie internetowej www.marszow.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę 

SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej www.marszow.pl. 

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 
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przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

www.marszow.pl. 

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

zamawiającego. 

 

Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI 

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją") zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie 

lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, 

podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej 

treścią. 

18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

Marszów 50A 

68-200 Żary 

18.6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

Pani Aldona Stęplowska - Specjalista ds. zamówień publicznych i sprzedaży, e-mail: 

as@marszow.pl   tel. 726-201-106 
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Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

19.1 Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

Rozdział 20 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 3 - Wzór wykazu dostaw 

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy  

Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 1 
 

 

 

 

 

 

     
   
   

OFERTA 
 

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego  

Dostawa energii elektrycznej do obiektów  

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.  

oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, na 

warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, za kwotę: 

Tabela A 
Nazwa obiektu 
dostarczenia 
energii  

Cena netto* za 
energię 
elektryczną 
czynną 
całodobową w 
zł/kWh  
do 31.01.2020 r.  

Szacunkowe 
zapotrzebowanie 
energii do 
31.01.2020 r.  

Cena netto **  
kolumna 2 x 
kolumna 3  

23% VAT **  Cena brutto **  
kolumna 4 + 
kolumna 5 

1 2 3 4 5 6 
 

ZZO Marszów 
(od 01.02.2018 r. 
do 31.01.2020 r.) 

 

  
6 000 000 kWh 
 

   

 
Stacja 

przeładunkowa 
w Lubsku 

(od 01.02.2018 r 
.do 31.01.2020 r.) 

 

  
 
62 400 kWh 
 

   

 
Składowisko 

Odpadów 
w Lubsku 

(od 01.02.2018 r. 
do 31.01.2020r.) 

 

  
 
240 kWh 
 

   

 
Składowisko 

Odpadów 
w Żarach 

(od 01.02.2018 r. 
do 31.01.2020 r.) 

 

  
 
134 000 kWh 
 

   

 

RAZEM 
 

   

 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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 * Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc 
po przecinku.  
** Cena powinna być podana w formacie 0,00 zł. tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Cena oferty stanowi wartości brutto z tabeli A.  
Cena brutto oferty: …………………………………. zł  

 

Cenę brutto oferty w pkt. 4.3) oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto oraz 
szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia  stanowiącegozałącznik nr 
5 do SIWZ, powiększonego o wartość VAT.  

 

1) Termin płatności
1
: 

� 14 dni  

� 21 dni  

� 30 dni  

od dnia wystawienia faktury 

Oświadczam, że jestem / nie jestem małym / średnim przedsiębiorcą. 

Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić): 

− wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
− wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od 

przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł 

netto *. 
 

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do 

wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od 

towarów i usług, 

importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
 

1. Oświadczamy, że: 

1) akceptujemy warunki płatności; 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i załączonej 

dokumentacji i  nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego, 

                                            
1
 Wykonawca wybiera jedną z możliwości i zaznacza właściwą „X” 
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5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 

6) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ….. 

b) ….. 

c) ….. 

        8) Nazwy i adresy podwykonawców…………… 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach  

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

•     

•          

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

................................................................................................................................................................

................................................................................. 

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

............................................................................................................................................... 

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

...........................................................................................................................  

numer telefonu: (**)  

Numer faksu: (**) 

e-mail    ................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

 

 

………………………………….., dnia …………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

 

 

My niżej podpisani: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

 
Dostawa energii elektrycznej do obiektów  

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.  

prowadzonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50A, 68-200 

Żary oświadczamy, co następuje: 

 

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)* 

 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione poniżej (należy 

podać nazwy i adresy siedzib)*: 
 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 
1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

............................................................. 

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 3  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

        

Wykaz dostaw 
 

 
Lp. 

Opis 
przedmiotu 
zamówienia 

(z uwzględnieniem 
wykazania realizacji 

określonego zakresu) 

Całkowita 
wartość brutto 

 
w PLN 

Termin realizacji  
 

Nazwa Odbiorcy  
 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

UWAGA 

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone (referencje itp.) 

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                   ............................................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

 

UMOWA NR ………….      

 

w dniu .............................. w Marszowie pomiędzy:                       

Zakładem Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Marszowie 50A,                 

68-200 Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej 

Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297754, 

NIP 9282010639, Regon 080226740, reprezentowaną przez:  

 

Jacka Połomkę – Prezesa Zarządu 

- zwanym dalej Zamawiającym, 

a .................................................................................................................................................... 

działającym na podstawie ............................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ............................................................., została 

zawarta umowa następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) 

 

§1 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Marszowie gmina Żary do obiektów: 

 

a) ZZO Marszów: 6 000 000 kWh 

b) Stacja przeładunkowa w Lubsku: 62 400  kWh 

c) Składowisko Odpadów w Lubsku: 240 kWh 

d) Składowisko Odpadów w Żarach: 134 000 kWh 

 

 na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne i kodeksu 

cywilnego wraz z aktami wykonawczymi, zasadami określonymi w koncesjach i Polskimi Normami, 

a także ofertą Wykonawcy złożoną w przetargu nieograniczonym.  
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§2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważna koncesję na obrót wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty 

Zamawiającego jest ENEA Operator Sp. z o. o., zwany dalej OSD. OSD posiada koncesję na 

dystrybucję energii elektrycznej.  

2. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektów wymienionych w §1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury, której celem będzie podpisanie 
umowy dystrybucyjnej Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii do instalacji elektrycznej obiektów 

określonych w §1 w ilościach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego 

załącznik nr 5 do SIWZ.  

2. Strony określają charakterystykę elektroenergetyczną odbioru, miejsca dostarczania i pomiaru 

energii, parametry techniczne przyłączy, wielkość mocy przyłączeniowej i umownej, grupę 

przyłączeniową oraz grupę taryfową stosowane do rozliczeń w załączniku nr 5 do SIWZ  

 

§ 4 

 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe i w tym 

zakresie przejmuje wszelkie koszty i obowiązki. 

2. Zamawiający oświadcza, że wszelkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym, 

w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD przysługują Wykonawcy. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe zgodne 

z obowiązującymi  przepisami Prawa energetycznego. 

2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiający w przypadku 

klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie sieciowym  nie zawinionym 

przez Wykonawcę oraz z powodu wyłączeń dokonanych przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. 
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§ 6 

1. Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w dniu …………………………... cena (wartość 

brutto) za wykonanie niniejszej umowy w całości nie przekroczy  kwoty ……………..zł (słownie: 

……………………………………… złotych), w tym 23% podatku VAT ………….. (słownie …………) 

2. Rozliczenie za pobraną energię odbywać się będzie według faktycznego zużycia energii 

elektrycznej zgodnie ze wskazaniem licznika energii elektrycznej oraz cen jednostkowych dla 

wymienionej  w ofercie Wykonawcy. Ceny jednostkowe sprzedaży energii są stałe w okresie 

obowiązywania umowy.  

3. Rozliczenia odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych.  

4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 

elektrycznej Zamawiający jest uprawniony do uregulowania należności za energię elektryczną na 

podstawie ilości energii elektrycznej wyznaczonej według wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego rezerwowego (licznika kontrolnego)  albo na podstawie ilości energii prawidłowo 

wykazanej w poprzednim lub następnym okresie rozliczeniowym. Natomiast w przypadku innych 

błędów (ceny, stawki opłat, mnożna itp.) – na podstawie wielkości obowiązujących Strony umowy. 

Jeżeli ww. błędy spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię 

elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.  

5. Płatności będą dokonane nie później niż …………… dni od dnia wystawienia faktury.  

6. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków pieniężnych na 

rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. Strony dokonują płatności przelewem.  

8. O zmianach w brzmieniu kont bankowych lub danych adresowych Strony powinny wzajemnie 

powiadamiać się, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.  

 

§ 7 

Strony zobowiązują się do:  

 

a) utrzymywania swojej części instalacji elektrycznej w stanie technicznym zgodnym 

z dokumentacją, oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach;  

 

§ 8 

 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

a) pobierania mocy i energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy;  

b) terminowego regulowania należności za energię oraz innych należności związanych 

z dostarczaniem tej energii, w tym realizowaniem usługi przesyłania tej energii;  
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c) eksploatacji i konserwacji lub dokonywanie zmian w sieci, urządzeniach i instalacjach 

elektrycznych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;  

d) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego;  

e) utrzymania w należytym stanie technicznym i poprawnej eksploatacji elementów układu 

transmisji danych pomiarowych;  

 

§ 9 

 

1. Strony ustalają, że umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem: 

 

a) ZZO Marszów: od 01.02.2018 r.  do 31.01.2020 r. 

b) Stacja przeładunkowa w Lubsku: od 01.02.2018 r.  do 31.01.2020 r. 

c) Składowisko Odpadów w Lubsku: od 01.02.2018 r.  do 31.01.2020 r. 

d) Składowisko Odpadów w Żarach: od 01.02.2018 r.  do 31.01.2020 r. 

 

,lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu 

umowy do  realizacji przez OSD. 

 

2. Umowa zawarta zostaje na okres od 01.02.2018 r.  do 31.01.2020 r. 

 

§ 10 

 

1. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w innym, wzajemnie 

uzgodnionym terminie.  

2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:  

a) utraty tytułu prawnego do obiektu przez Zamawiającego.  

b) utraty przez Wykonawcę wymaganych prawem koncesji na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.   

3. W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa jest w § 6 ust. 1 rozwiązanie umowy następuje 

z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o 

wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich 

należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy. 
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§ 11 

Zamawiający zgodnie z art. 144 u.p.z.p. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia następujących warunków: 

 

1) zmiany terminu wykonania z powodu zmiany prawa Rzeczypospolitej Polskiej 

wprowadzonego przez władzę ustawodawczą lub wykonawczą. Zmiana ta nie wpłynie na 

wynagrodzenie Wykonawcy; 

 

2) zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia awarii środowiskowej. Zmiana ta nie 

wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy; 

 

3) zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy. Zmiana ta nie wpłynie na wynagrodzenie 

Wykonawcy; 

 

4) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

rachunku bankowego). Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu oraz nie wpłynie na 

wynagrodzenie Wykonawcy; 

 

5)  zmiany danych teleadresowych. Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu oraz nie wpłynie 

na wynagrodzenie Wykonawcy; 

 

6) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. Zmiana 

ta nie wpłynie na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy; 

 

7) zmiany w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub 

ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym (zmiana nie 

wpłynie na termin wykonania zamówienia) 

 

8)  wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację niniejszego zamówienia. Zmiana ta wpłynie na wynagrodzenie 

Wykonawcy, jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT lub ustawowej zmiany 

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym o których mowa w pkt 7); 
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9)  zmiana osób występujących w imieniu Zamawiającego oraz osoby reprezentującej 

Wykonawcę nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy, a możliwa będzie 

jedynie w przypadku pisemnego zawiadomienia Strony o propozycjach zmian i uzyskaniu 

pisemnej zgody na ich wprowadzenie. Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu oraz nie 

wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

10)  terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia ze względu na przedłużającą się procedurę 

przetargową z zastrzeżeniem granicznego terminu zakończenia wykonania zamówienia do 

31.01.2020 r. 

 

§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci …………………...   

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) ustala się w wysokości 10 % ceny  o której mowa w § 6 ust. 1 i wynosi ono kwotę 

………………. zł (słownie: …………….. złotych) 

2) wniesione zostało w dniu ………………………….. 

3. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

§ 13 

 

Wszelkie zamiany umowy wymagają  dla swej ważności formy pisemnej w drodze aneksu 

do umowy z wyjątkiem informowania Zamawiającego o zmianie siedziby Wykonawcy (informacja w 

formie pisemnej).  

 

§ 14 

 

Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).  
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§ 15 

 

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo energetyczne wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

§ 16 

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją tej umowy, Strony rozstrzygać będą w 

drodze negocjacji, a w przypadku niemożności porozumienia rozstrzygać będzie sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§17 

 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

  

§ 18 

 

Integralna częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia na 

dostawę energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów nr sprawy 

AS.ZZO.271.6.2017, Oferta Wykonawcy. 

 

 

Wykonawca:        Zamawiający:  

 

 


