CSiR/PZ/01/DT/16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA
DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Ogłoszenie o zamówieniu na Biuletynie Zamówień Publicznych nr 335640-2016 z dnia
2016-11-03.
Ogłoszenie i SIWZ opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego:
http://csir-augustow.pbip.pl jak również w siedzibie Zamawiającego na „Tablicy ogłoszeń”.

TERMINY:
1. Termin składania ofert: 23.11.2016r. g.12.00
2. Termin otwarcia ofert: 23.11.2016r. g.12.15

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla
Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ do obiektów Zamawiającego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia
opracowano na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz jej aktów wykonawczych. W
sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy. Specyfikacja
uwzględnia regulacje prawne w zakresie obrotu energią elektryczną i świadczenia usług
dystrybucji na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne oraz jej aktów
wykonawczych.

Postępowanie oznaczone jest numerem:
335640-2016
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na
oznaczenie zgodne z numerem postępowania.
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I.Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
Adres Zamawiającego: ul. mjr H. Sucharskiego 15
Kod Miejscowość: 16-300 Augustów
Telefon: 87 643 67 58
Faks: 87 643 67 59
Adres strony internetowej: http://csir-augustow.pbip.pl
Adres poczty elektronicznej: info@basenaugustow.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00;

Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
1. Tomasz Wasilewski tel. - 87 643 67 58 fax. – 87 643 67 59
1. Agnieszka Olszewska 87 643 67 58 fax. – 87 643 67 59
e -mail kontaktowy : finanse@basenaugustow.pl

kom. 502 158 093

Rodzaj Zamawiającego: Administracja Samorządowa

Adres do korespondencji :
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
ul. mjr H. Sucharskiego 15
16-300 Augustów
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I INNE POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz 2164 z późn. zm.)zwanej
dalej Ustawą a także wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówienia: art. 10 ust. 1 oraz art.39-46.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
8. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
9. Zamawiający nie przewiduje zaliczek udzielania zaliczek na poczet wykonywania
zamówienia.
10. Pisemność postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie (dopuszcza się możliwość korespondencji drogą
elektroniczną lub faxem).
11. Numer sprawy nadany przez Zmawiającego: CSiR/PZ/01/DT/16.
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III: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa energii
do budynków i obiektów Zamawiającego w ilościach około:

elektrycznej

- budynki:
a. strefa całodobowa – 620 000 kWh
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ
stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
3. Kod CPV: 09300000-2 (energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa)
4. Podwykonawcy w zamówieniu:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
że nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom.
2. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 01.01.2017r. – 31.12.2018r.

3. Zamówienia uzupełniające, częściowe i wariantowe.
1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
SEKCJA III: INFORMACJE PRAWNE, EKONOMICZNE I TECHNICZNE
POSTĘPOWANIA
1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
1.1.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki w art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, dotyczące:
1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Dla wykazania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień, Zamawiający
wymaga, aby wykazał, iż posiada:
1)

aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki;
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2)

aktualną umowę z PGE Dystrybucja Białystok Sp. zo.o. umożliwiającą sprzedaż
energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
Białystok Sp. zo.o. do obiektów Zamawiającego;
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia
spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje
wykluczenie z postępowania.
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia
spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje
wykluczenie z postępowania.
1.1.4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia
spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje
wykluczenie z postępowania.
1.1.5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
zobowiązany jest wykazać, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy.
Dla wykazania, że brak jest postaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest
udokumentować to, przedkładając:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
PZP;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt. 2 Ustawy;
Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału zawartych w
punkcie 1.1, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę
dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 2: Wykaz oświadczeń i dokumentów
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek
udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia
spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po
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wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2.1.
2.2.

Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 i
załącznik 3a Kalkulacja zamówienia do SIWZ.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w sekcji 3 SIWZ Wykonawca załączy
do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom
stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
Oświadczenie posiadania umów z PGE Dystrybucja Białystok Sp. zo.o.
umożliwiających prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej należącej do PGE
Dystrybucja Białystok Sp. zo.o.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy złożą:
2.7.
2.8.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4a do SIWZ.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4b do SIWZ w zakresie art. 24 ust 1
pkt. 2 Ustawy.
2.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.8
niniejszego działu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2.10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju pochodzenia, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu
lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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2.11. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2.5 – 2.6 oraz 2.8. – 2.10, powinny
być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
2.12. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie
pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2.13. Jeżeli Zamawiający na wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu
2.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
2.16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodności z oryginałem przez wykonawcę lub te
podmioty.
2.17. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać
wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz
zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarne
odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Dokument ten wmusi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we
właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2.18. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2.19. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia,
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i/lub
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego nie później niż w
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA POSTĘPOWANIA
1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz
przekazanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
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Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują w formie faksu - nr faksu Zamawiającego: 87 643 67 59, pocztą
elektroniczną - info@basenaugustow.pl oraz formie pisemnej na adres: Centrum Sportu i
Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów.
1.

2.
3.

4.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w
ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji, prowadzone jest z
zachowaniem formy pisemnej.
Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (adres, numer faksu oraz e-mail
zamawiającego został podany w rozdziale 1 niniejszej specyfikacji i na stronie
tytułowej).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

a. Zamawiający uzna za wystarczające potwierdzenie osoby odbierającej fax., podpisane i
opieczętowane imienną i firmową pieczęcią, z podaniem daty wpływu pisma z adnotacja ile
stron wpłynęło i że są czytelne oraz jakiego postępowania dotyczy (znak i nazwa
postępowania).
b. W przypadku uchylania się Wykonawcy od potwierdzenia odbioru oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji, to zamawiający na potwierdzenie doręczenia, w celach
dowodowych, posłuży się „Raportem transmisji danych” z fax-u.
c. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą
elektroniczną należy potwierdzać pisemnie.
5.

Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie
może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie.
6. Adresatem oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, o których mowa w pkt. 1
niniejszego rozdziału, a także zapytań do specyfikacji po stronie zamawiającego, są
osoby wymieniona w niniejszym rozdziale.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14.11.2016r.
9. Wnioski o wyjaśnienie zapisów siwz należy przesyłać na adres poczty elektronicznej:
info@basenaugustow.pl i pocztą co ułatwi udzielanie odpowiedzi.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału.
12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieści na stronie internetowej (http://csir-augustow.pbip.pl/ ).
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13. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie pisemnie, faksem lub droga
elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie
internetowej (http://csir-augustow.pbip.pl/ ).
15. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
16. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
umieści na stronie internetowej (http://csir-augustow.pbip.pl/) .
17. W razie potrzeby złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, które w
opinii wykonawców okażą się niezbędne do przygotowania ofert, należy zwracać się do
nw. osób po stronie zamawiającego:
18. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
19. Osoby uprawnione do prowadzenia postępowania:
Tomasz Wasilewski
- co do procedury - tel. 87 643 67 58
- co do przedmiotu zamówienia - tel. 87 643 67 58
2. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
3. Termin związania z ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.
4. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena.
2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane
przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy wraz z datą
naniesienia zmiany.
5. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z
którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest
nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak
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6.
7.

8.

9.

musi być uzupełniony napisem ( np. w formie pieczęci), z którego można odczytać co
najmniej nazwisko podpisującego.
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu
obciążają wyłącznie Wykonawcę.
Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i
oznaczonej
„ Oferta na dostawę energii elektrycznej ” oraz „Nie otwierać do dnia
23.11.2016 roku do godz. 12:15”. Opakowanie zawierające ofertę powinno
zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej
koperty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przed upływem terminu
składania ofert Ofertę. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt. 6 powyżej,
będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”. Wykonawca wycofując ofertę
zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę
upoważnioną do jego reprezentacji.
Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzec w ofercie, które
informacje nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje
te winny być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych
informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby
umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość
numeracji kartek oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H.
Sucharskiego 15, 16 – 300 Augustów do dnia 23.11.2016r., do godz. 12.00.
2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np.
potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce
składania ofert w terminie określonym w SIWZ).
6. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert oraz sposobie ich oceny.
1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.11.2016r. o godz. 12.15. w
sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego 15,
16 – 300 Augustów.
Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do
Zamawiającego.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz
informację dotyczące ceny wykonania zamówienia, termin wykonania zamówienia,
okres ważności oferty, warunki płatności zawartych w ofertach.
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca
nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem
o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle
niezwłocznie te informacje.
5. Oferty oceniane będą w dwóch etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
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Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych
i SIWZ zostaną odrzucone z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej:
Cena (koszt) – waga kryterium 100%.
6. W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich
ofert zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz treści złożonych oświadczeń i/lub dokumentów
stosownie do art. 26 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający
wezwie także do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw na
podstawie art. 26 ust. 3
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.
8. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności
wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Ceny zawarte w Formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w
złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cenę oferty stanowi cena wyliczona w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik
nr 3 do SIWZ.
4. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym o którym mowa powyżej muszą
być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w
złotych polskich.
6. Zamawiający oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
Cena ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
8. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.
Kryterium oceny ofert jest cena – 100%
Oferty będą oceniane według następującego wzoru:
C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt.
gdzie:
Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta cenę badanej oferty.
Najkorzystniejsza oferta to ta która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów w
poszczególnych kryteriach oceny ofert.
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9. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione przy wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a.

b.
c.
d.

oferty

Zamawiający

zawiadomi

Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w pkt. 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
3) Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta został wybrana uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych bez ponownego przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy.
5) W przypadku gdy wybrany Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do rejestru działalności zobowiązany jest on dostarczyć aktualne zaświadczenie o
wpisie najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6) W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana,
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Istotne postanowienia umowy / Wzór umowy/
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia publicznego oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
– Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec
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ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. W niniejszym postępowaniu z uwagi, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy , zgodnie z art.
180 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
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 za pomocą jednego ze sposób
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Sposoby te określił
zamawiający w rozdziale 7 ust. 3 niniejszej specyfikacji.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej (http://csir-augustow.pbip.pl/).
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 i 10 niniejszego rozdziału
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
12. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze
zwane „orzeczeniem”.
Kopię odwołania zamawiający przesyła niezwłocznie innym wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również
na stronie internetowej (http://csiraugustow.pbip.pl/) , nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
wzywając do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
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 formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
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.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje 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.
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, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 16 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.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając równocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje
skarga kasacyjna.

13. Wykaz załączników do SIWZ, które są jej integralną częścią
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
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Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr
nr

3 – Formularz cenowy
3a – Kalkulacja zamówienia
4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4a – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania
5 – Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom
6 – Projekt umowy z zał. nr 1

Zatwierdzam
Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie
………………………………………………
podpis osoby zatwierdzającej
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