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o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
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ZATWIERDZAM
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Łukasz Kobus
SEKRETARZ MIASTA

Uwaga: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk
Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w Rozdziale 17
SIWZ

Słupsk, dnia 8 października 2019 roku
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp” oraz aktów
wykonawczych do Ustawy Pzp.
2.
Miasto Słupsk działa w imieniu własnym oraz własnych jednostek organizacyjnych, a także,
zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy Pzp na podstawie zawartego porozumienia, w imieniu
wszystkich podmiotów wymienionych w rozdziale 2 SIWZ.
3.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
- strona internetowa – http://bip.um.slupsk.pl/
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Słupsku, Plac
Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) dla potrzeb
wymienionych poniżej gmin i ich jednostek organizacyjnych:
1. Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
2. Gmina Miasto Ustka, ul. Kard. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej:
3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk
4. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk
5. Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”, ul. Ludwika Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk
6. Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk
7. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Juliana Tuwima 37, 76-200
Słupsk
8. Słupski Ośrodek Kultury, ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk
9. Trzy Fale Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
10. Towarzystwo Przyjaciół Ustki, ul. Marynarki Polskiej 62/A, 76-270 Ustka
11. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka
Całkowite
szacunkowe
zużycie
energii
elektrycznej
[MWh]
w
okresie
01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. wynosi 22 177,421 MWh.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 1 do SIWZ), zawierający lokalizacje i opis punktów poboru energii elektrycznej oraz
wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz punktów poboru energii
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elektrycznej objętych umową) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej
SIWZ.
Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
DOSTAWA – kod CPV:
09300000-Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-Elektryczność
Rozdział 3. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział 4. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
Ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7 Ustawy Pzp.
Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia.
1. Zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
2. Dostawa energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, objętych
zamówieniem publicznym, rozpocznie się zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 1 do
SIWZ oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów
sprzedaży lub umów kompleksowych energii elektrycznej, a także po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i, jeżeli będzie taka konieczność, wejściu w
życie nowych umów dystrybucyjnych.
Rozdział 7. Informacja o podwykonawcach.
1.
2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W
przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawcy, należy taką informację zamieścić
w formularzu ofertowym.
3.
Zamawiający, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
4.
Wykonawca ma prawo do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
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udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
5.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Rozdział 8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia
publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie
polskiej.
Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna
posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
3) sytuacji technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o
informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, dokumentach i
oświadczeniach, o których mowa w rozdziałach 11 i 12 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków
określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa Ustawy Pzp w pierwszej kolejności
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dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli
Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
zbada, czy Wykonawca który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Rozdział 10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24. ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp, 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 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
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.).
2. 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 ust. 1 pkt 15 Ustawy Pzp,
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.
Rozdział 11. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp.
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ” lub
„jednolitym dokumentem”.
2. JEDZ składany jest przez Wykonawcę w zakresie określonym w niniejszej SIWZ, to jest:
1) informacji na temat Wykonawcy i przedstawicieli Wykonawcy;
2) informacji o podmiotach, na których sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca;
3) informacji o podwykonawcach;
4) braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania;
5) spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
3. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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4. 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 składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w
innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Do wypełnienia JEDZ/ESPD (eESPD) służy elektroniczne narzędzie znajdujące się pod adresem
http://ec.europa.eu/growth/espd Jest to narzędzie udostępnione przez Komisję Europejską,
umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne
wykorzystanie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w
wersji elektronicznej (eESPD). Wykonawca nie ma obowiązku korzystania z narzędzia, o którym
mowa powyżej.
9. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym i wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresować do jednego
pliku archiwum (ZIP).
10.
Zasady składania JEDZ:
1) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.;
2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów;
3) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie;
4) JEDZ zostanie dołączony do Oferty Wykonawcy, tj. razem z innymi plikami stanowiącymi
ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP);
5) obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na
wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga
szyfrowania tego dokumentu.
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Rozdział 12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale 9 i 10 SIWZ.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
1) aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.
Dokumenty składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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
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4)

5)

6)
7)

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp;
oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
oświadczenie 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 (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1170).

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) składane są w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Wymagane dokumenty w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów.
1) Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
3) Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, które
określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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4) zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem;
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;
6) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp;
7) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3 niniejszego rozdziału;
8) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) składane są w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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7. Jeżeli Wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, 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.
8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
Ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
10.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
ust. 8 i 9 powyżej.
11.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
12.
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.
13.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w
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formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
15.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
Rozdział 13. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa rozdziale 12 ust. 3 SIWZ:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp;
2) pkt. 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, 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.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b niniejszego rozdziału oraz
dokumenty, które je zastępują, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszego
rozdziału oraz dokumenty, które je zastępują, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. 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
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dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w rozdziale 12 ust. 3 pkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ust.
1 pkt 1 niniejszego rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie z ust. 3 zdanie pierwsze niniejszego rozdziału stosuje się.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Rozdział 14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby do tego
upoważnionej i wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresowane do jednego
pliku archiwum (ZIP).
W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie
pisemnej, winien uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z
okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony
przez notariusza w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez notariusza i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.
24 ust. 1 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
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oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z
Wykonawców.
7.
Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania.
8.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
9.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać
pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Rozdział 15. Wymagania dotyczące wadium.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie:
sto tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr 46 1140 1153 0000 2175 4200 1006 przed upływem terminu składania ofert (decyduje
termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego).
Wadium wnoszone w formie poręczeń/gwarancji należy złożyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opatrzonym przez upoważnionego (umocowanego) przedstawiciela Gwaranta. Nie
dopuszcza się wniesienia skanu poręczenia/gwarancji wadialnej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Wykonawcę składającego ofertę. W związku z powyższym
prawidłowo złożone wadium należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i wraz z plikami
stanowiącymi jawną część oferty skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Niezałączenie pliku lub załączenie do oferty pliku będącego skanem dokumentu skutkować
będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy Pzp.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
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wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
9.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
Rozdział 16. Termin związania ofertą.
1.
2.
3.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 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.
4.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium
lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
Rozdział 17. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 11 – 15 SIWZ oraz wnioski, informacje,
zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną. Ww.
dokumenty i oświadczenia należy kierować na adres: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl.
2. W przypadku przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków drogą
elektroniczną każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W
przypadku braku potwierdzenia uznaje się, że informacja dotarła do adresata.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
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4.

5.

6.

7.

8.

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. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom (bez
ujawniania źródła zapytania), którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej,
na której udostępniona jest SIWZ, tj. http://bip.um.slupsk.pl.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) Roksana Mikulko - Nadolska – Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych,
2) Mariusz Sarosiek – tel. 512 276 489.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający powiadomi o zmianach wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie
internetowej, na której zamieścił SIWZ. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie
dostępnym (tablicy ogłoszeń).
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 przekazano SIWZ, oraz
zamieści informację na stronie internetowej oraz przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
ogłoszenie o zmianie terminu.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Rozdział 18. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Przygotowanie oferty.
1) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożona za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych
w SIWZ.
2. Złożenie oferty
1) Składanie ofert z załącznikami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
za
pośrednictwem
Platformy
Zakupowej
pod
następującym
adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk i pod nazwą postępowania dostępną w
tytule SIWZ. Za datę i godzinę wpływu oferty z załącznikami przyjmuje się zamieszczenie
tych dokumentów na Platformie Zakupowej.
2) Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować
do jednego pliku archiwum (ZIP).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu JEDZ opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
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3. Zmiana oferty.
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany, poprawki,
modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty. Zmiana oferty powoduje automatycznie wycofanie
poprzednio złożonej oferty poprzez złożenie oświadczenia (w formie przewidzianej dla złożenia
oferty), o jej wycofaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
4. Wycofanie oferty.
1) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z
postępowania, poprzez złożenie oświadczenia (w formie przewidzianej dla złożenia oferty)
o jej wycofaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
5. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej oraz instrukcje znajdują się na stronie
internetowej Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk.
Wymagania techniczne i organizacyjne Platformy Zakupowej:
a) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej
oraz Instrukcji składania oferty dla wykonawcy, które dostępne są na stronie
Platformy Zakupowej. Regulamin znajduje się na stronie głównej Platformy,
natomiast Instrukcja dostępna jest pod danym postępowaniem w polu „Wymagania i
specyfikacje” wybierając „Pod linkiem”;
b) W celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej konieczne jest
posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
Występuje limit objętości plików w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej
ilości 20 plików. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty
elektronicznej Zamawiającego wynosi 30 MB;
c) Szczegółowe
informacje
dotyczące
formatu
kwalifikowanego
podpisu
elektronicznego, specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
kodowania i oznaczania czasu przekazania danych określają Regulamin Platformy
Zakupowej oraz Instrukcja, w których określono w szczególności:
- szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system,
- za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Zamawiającego wraz z
wgraniem paczki podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następnie
składanie oferty poprzez kliknięcie przycisku „złóż ofertę” i wyświetlenie
komunikatu, że oferta została złożona. Za datę przekazania korespondencji
przyjmuje się datę jej prawidłowego przekazania poprzez kliknięcie przycisku „wyślij
wiadomość” i wyświetleniu komunikatu, że wiadomość została wysłana,
- oferta, oświadczenia i dokumenty, wszelkie wnioski powinny być sporządzone w
języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających
dokumenty tekstowe, tekstowo graficzne lub multimedialne stosuje się: txt, rft pdf;
xps, odt, ods; odp; doc xls, ppt, docx, xlix, pptx, csv,
d) minimalne wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające korzystanie ze
strony https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk: przeglądarka internetowa
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Internet Explorer, Chrome i Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z wyłączoną
obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”; łącze internetowe o
przepustowości co najmniej 256 kbit/s; strona jest zoptymalizowana dla
minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli .
6. Podpisy.
1) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu/dokumentów
określającego/określających
status
prawny
Wykonawcy/Wykonawców lub pełnomocnictwa/pełnomocnictw wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców upoważnionych jest łącznie kilka osób
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
2) upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to
do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
upoważnione.
7. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn.
zm.) składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem;
2) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą;
3) poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
o której mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego rozdziału, następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego;
4) w przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę
albo odpowiednio przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem;
5) w przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia albo przez
podwykonawcę;
6) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn.
str. 17

zm.), sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
2) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp;
3) Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o
których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa
stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest
to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności;
4) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy Pzp lub odrębnych
przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak
pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.
9. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w
niniejszej SIWZ;
3) oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
4) przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane
pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty;
5) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski.
10.
Zwrot oferty:
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta zostanie
zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania.
11.
Złożona oferta powinna zawierać:
1) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 2 do SIWZ – w formie oryginału
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2)

3)
4)

5)

w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego;
pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału, tj. pełnomocnictwo należy przesłać
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby to
tego upoważnionej.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie
pisemnej, winien uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii
z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis
pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza;
Wykonawca składa JEDZ określony w rozdziale 11 ust. 1 – 8 SIWZ elektronicznie w sposób
określony w rozdziale 11 ust. 9 – 10 SIWZ;
w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp – dokumenty potwierdzające, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
Wadium wnoszone w formie poręczeń/gwarancji należy złożyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opatrzonym przez upoważnionego (umocowanego) przedstawiciela Gwaranta. Nie
dopuszcza się wniesienia skanu poręczenia/gwarancji wadialnej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę składającego ofertę.

Rozdział 19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej

2.

3.

4.
5.
6.

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk, przy czym termin składania ofert
upływa w dnu 13.11.2019 roku, o godzinie 11:00. Za datę i godzinę wpływu przyjmuje się
zamieszczenie dokumentu lub oświadczenia na Platformie Zakupowej. (
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert;
2) złożenie oferty w sposób inny niż określa niniejsza SIWZ.
Otwarcie ofert odbędzie się 13.11.2019 roku o godz. 11:30 za pośrednictwem Platformy
Zakupowej. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert i ich
odczytanie. Odbędzie się ono siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Słupsku, 76-200 Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, pok. 312.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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7. 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.
Rozdział 20. Opis sposobu obliczania ceny.
1.

W sytuacji, gdy mowa jest o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
2.
Wykonawca określi cenę oferty zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 2
do SIWZ.
3.
Cena oferty musi obejmować pełny zakres zamówienia określony w SIWZ oraz zawierać
wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie
dodatkowe koszty, opłaty, ryzyka i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4.
W przypadku nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki nieprawidłowo
skalkulowanej oferty.
5.
Ceny zawarte w Formularzu oferty muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
6.
Cenę oferty będzie stanowiła suma wszystkich iloczynów cen jednostkowych dla
oświetlenia ulicznego oraz obiektów i budynków zawartych w pkt 5 Formularza oferty oraz
wielkości zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego oraz obiektów i budynków
wyrażonych w MWh ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ.
7.
W Formularzu oferty w pkt 5 Wykonawca wypełnia tabelę, dotyczącą cen jednostkowych
na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. w zakresie: składnika M (marża, bilansowanie handlowe,
opłaty transakcyjne, koszt zmienności profilu, koszt zmienności grafiku, koszt grafikowania na
2020 r., 2021 r., 2022 r.) oraz składnika Wo (współczynnik korygujący dla oświetlenia ulicznego)
na 2020 r., 2021 r., 2022 r. Następnie Wykonawca wylicza ceny jednostkowe netto dla
oświetlenia ulicznego oraz obiektów i budynków na 2020 r., 2021 r., 2022 r. zgodnie ze wzorami
zawartymi w tabeli.
8.
Wykonawca oblicza cenę oferty w Formularzu oferty na podstawie zawartej w pkt 6
kalkulacji zamówienia.
9.
Łączna cena netto i brutto oraz łączna wartość podatku od towarów i usług z kalkulacji
zamówienia powinny zostać przeniesione odpowiednio do pkt 3 Formularza oferty.
10.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.
11.
Wykonawca oblicza cenę według stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w dniu
składania oferty. Prawidłowe ustalenie podatku od towarów i usług należy do obowiązków
Wykonawcy. Kwotę podatku od towarów i usług należy obliczyć zgodnie z zasadami ustawy
z
dnia
11
marca
2004
roku
o
podatku
od
towarów
i
usług
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
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12.
Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Pełnomocnika Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Pełnomocnik Zamawiającego zwraca
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej
stawki
godzinowej,
ustalonych
na
podstawie
przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
13.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, Pełnomocnik Zamawiającego zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 12 niniejszego rozdziału, chyba że rozbieżność wynika z
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w
szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Pełnomocnik Zamawiającego może zwrócić
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 12 niniejszego rozdziału.
14.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
15.
Cena oferty nie podlega negocjacjom i zmianom.
16.
Cena oferty nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu złożonych ofert w
postępowaniu. Wartość faktycznie zakupionej energii elektrycznej może różnić się od
zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, a
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu. Podane zapotrzebowanie
na energię elektryczną oraz wartość zakupu energii elektrycznej są wyłącznie wartościami
szacunkowymi.
17.
Ceny jednostkowe za 1 MWh podane w Formularzu oferty będą podlegać zmianom
wyłącznie w przypadkach określonych w umowie, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
18.
Nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak i
do ogólnej ceny oferty).
19.
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
str. 21

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.
Rozdział 21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100 %
Maksymalnie oferta może otrzymać 100,00 pkt, stanowiących ilość punktów uzyskanych w ramach
kryterium cena.
1. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom w kryterium cena zostaną przyznane punkty
według następującego wzoru:
Cmin
C = --------- x 100 pkt
Coferta
C- ilość punktów badanej ceny oferty
Cmin - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Coferta - cena oferty badanej
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która jest zgodna z Ustawą Pzp, spełnia wymagania
SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punków.
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem
następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny
zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny
zaokrągla się w górę.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.
Rozdział 22. Obowiązki informacyjne oraz informacje o formalnościach, jakie zostaną
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. 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
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2.

3.

4.

5.

6.

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 Ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów;
5) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp, informacja o Wykonawcach,
którzy zostali wykluczeni, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie:
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu Ustawy Pzp;
2) nie krótszym niż 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów wskazanych w ust. 3 powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie następujących dokumentów:
1) oświadczenia, że Wykonawca ma zawartą umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną Umowę
Dystrybucyjną) z Energa Operator S.A. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za
pośrednictwem OSD do punktów poboru energii elektrycznej Zamawiającego w okresie
wykonania zamówienia – dotyczy Wykonawcy, który na etapie składania oferty złoży
oświadczenie, że zawrze taką umowę przed dniem podpisania umowy z Zamawiającym;
2) umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złoży konsorcjum (tzn.
Wykonawca określony w art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp).
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o
których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.

Rozdział 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
1.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ wraz załącznikami.
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2.

Miasto Słupsk w imieniu własnym oraz własnych jednostek organizacyjnych zawrze jedną
umowę z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej,
natomiast pozostałe podmioty uczestniczące w niniejszym postępowaniu, o których mowa w
załączniku nr 1 do SIWZ, zawrą odrębne umowy z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej.
3.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach
związanych:
1) z rezygnacją przez Zamawiającego z danego/danych punktów poboru energii elektrycznej
wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu
obiektu innemu podmiotowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji punktu poboru
energii elektrycznej. W takim przypadku rozliczenie pozostałych punktów poboru energii
elektrycznej będzie się odbywać odpowiednio do pozostałej części zamówienia i według tej
samej ceny jednostkowej dla danego roku dostawy;
2) z rezygnacją przez Zamawiającego z danego/danych punktów poboru energii elektrycznej
wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy w sytuacji wykonania mikroinstalacji w
rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.). W takim przypadku rozliczenie pozostałych
punktów poboru energii elektrycznej będzie się odbywać odpowiednio do pozostałej części
zamówienia i według tej samej ceny jednostkowej dla danego roku dostawy;
3) ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii elektrycznej, o
których mowa w załączniku nr 1 do Umowy co najmniej o 2 punkty poboru energii
elektrycznej, z zastrzeżeniem, że zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej nie
przekroczy 20% ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikającej z ww. załącznika.
Rozliczenie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej będzie się odbywać
odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej ceny jednostkowej dla
danego roku dostawy;
4) ze zmianą stawki podatku akcyzowego;
5) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług, zmianą wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
6) ze zmianą przepisów powodujących zniesienie lub brak przedłużenia okresu obowiązku lub
zmniejszenie obowiązku umorzenia któregokolwiek z praw majątkowych;
7) ze zmianą przepisów wprowadzających nowe obowiązki w zakresie umorzenia nowego
prawa majątkowego lub zwiększenie obowiązku umorzenia któregokolwiek z praw
majątkowych.
4.
W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 pkt. 1-3 zmiana Umowy nastąpi
poprzez zawarcie pod rygorem nieważności aneksu do Umowy w formie pisemnej.
5.
W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 pkt 4 ceny jednostkowe energii
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elektrycznej zostają powiększone lub pomniejszone o kwotę wynikającą z obowiązków
nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia
aneksu do Umowy. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego pisemnie o
zmianie cen w terminie do 30 dni od daty wystąpienia tych okoliczności. Nowe ceny mogą mieć
zastosowanie do energii elektrycznej dostarczonej od dnia wejścia w życie właściwych
przepisów.
6.
W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 pkt 5, dotyczących zmian
stawki podatku od towarów i usług, w rozliczeniu zostaną uwzględnione nowe stawki podatku
od towarów i usług , wynikające z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich
wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do Umowy.
7.
W przypadku wystąpienia pozostałych okoliczności określonych w ust. 3 pkt 5 każdorazowo
przed wprowadzeniem zmiany cen jednostkowych, Wykonawca jest obowiązany przedstawić
Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowych cen,
potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany. Zmiana
cen jednostkowych nastąpi, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, poprzez zawarcie pod
rygorem nieważności aneksu do Umowy w formie pisemnej.
8.
W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 pkt 6 ceny jednostkowe ulegają
obniżeniu o kwotę odpowiadającą wysokości obowiązku wynikającego z zakontraktowanej ilości
energii elektrycznej i ceny prawa majątkowego, a Wykonawca ma obowiązek powiadomienia
Zamawiającego o tym obniżeniu pisemnie w terminie do 30 dni od daty wystąpienia tych
okoliczności. Nowe ceny mogą mieć zastosowanie do energii elektrycznej dostarczonej od dnia
wejścia w życie właściwych przepisów. Jeżeli Zamawiający nie dokonał jeszcze zakupu, to taki
zakup nie zostanie zrealizowany.
9.
W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 pkt 7 Zamawiający dokona
zakupu prawa majątkowego w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie obowiązku na
podstawie jednej dodatkowej transzy. Jeżeli nie ma możliwości zakupu prawa majątkowego
zgodnie z procedurą wskazaną w § 7 Umowy, Wykonawca wyliczy cenę zgodnie z obowiązującą
opłatą zastępczą i procentowym udziałem danego prawa majątkowego.
10.
Strony ustalają, że postanowienia Umowy mogą być zmienione w sytuacji wystąpienia
okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności.
Rozdział 25. Klauzula informacyjna 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:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa
3, 76-200 Słupsk, e-mail: urzad@um.slupsk.pl
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1. Inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Słupsku kontakt:
iod@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 459,
2. 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.: „Dostawa energii
elektrycznej dla potrzeb Słupskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.”,
numer postępowania: ZP.271.40.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
3. 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 Pzp.
4. 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.
5. 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.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(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.);
3) 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
(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.);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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.
Administrator informuje, że wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak
pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak
minimalizacja danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń.
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Rozdział 26. Inne informacje.
1. Zamawiający nie przewiduje:
1) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
2) zawarcia umowy ramowej;
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
4) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje dynamiczny system zakupów.

Rozdział 27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
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 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
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 przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w
Ustawie Pzp dla tej czynności.
8. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie Ustawy Pzp;
2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
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10.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
12.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o
zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
14.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
15.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
16.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
17.
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie Zamawiającego.
18.
Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 13 niniejszego rozdziału nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp.
19.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
20.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
21.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce
pocztowej
operatora
wyznaczonego
w
rozumieniu
ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest
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równoznaczne z jej wniesieniem.
22.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.
Rozdział 28. Wykaz załączników do SIWZ.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi
bilansowania handlowego
- Załącznik nr 1 do umowy – Wykaz Punktów Poboru Energii Elektrycznej
Zamawiającego objętych Umową
- Załącznik nr 2 do umowy – Pełnomocnictwo
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