
Dostawa energii elektrycznej na lata 2022-2024 
dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o.o. ul. Piaskowa 1 62-028 Koziegłowy
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Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.

Adres: ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając  na podstawie  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  przepisami
wykonawczymi do niej  Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Koziegłowach Sp. z
o.o.  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa energii elektrycznej na lata 2022-2024 dla Gminnego Przedsiębiorstwa
Wodociągowego Sp. z o.o. ul. Piaskowa 1 62-028 Koziegłowy
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Dostawa energii elektrycznej na lata 2022-2024 
dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o.o. ul. Piaskowa 1 62-028 Koziegłowy

I.Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym 

Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Koziegłowach Sp. z o.o.

Adres: ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy

strona internetowa: www.gpwczerwonak.pl

tel/fax: 61 8128011

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie  przetargowe zgodnie z art. 16
ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Daniel Kowalczyk email: 
daniel.kowalczyk@powergo.pl, tel. 61 5438850

3. Podstawa prawna

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  na  podstawie
przepisów:

1)  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (Jednolity tekst:
Dz.  U.  z   2013  r.,  poz.  907  z  późn.zm.).   Postępowanie  prowadzone  w  trybie
przetargu  nieograniczonego  prowadzone  jest  na  podstawie  art.  39-46   Prawa
zamówień publicznych.

2) Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 r. poz.231).

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r.  w sprawie kwot
wartości  zamówień  oraz  konkursów  od  których  jest  uzależniony  obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1735).

4) Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  23  grudnia  2013  r.  w  sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1692).

5) Kodeks cywilny.

4.Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

Ofertę  może  złożyć  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie
posiadająca  osobowości  prawnej  oraz  podmioty  te  występujące  wspólnie  o  ile  spełniają
warunki określone w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Oferty wariantowe i częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

6.Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.  1  pkt.  6  Prawo  zamówień  publicznych  do  wysokości  40  %  wartości  zamówienia
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podstawowego.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Pisemność postępowania

Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu
oraz poczty elektronicznej.  Zamawiający żąda aby korespondencja przekazywana faksem
była potwierdzona pisemnie. 

11.  Wyjaśnienia

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 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.
1. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  wpłynie  do zamawiającego  po  upływie  tego  terminu  lub

dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  lub  pozostawić
wniosek bez rozpatrywania. 

2. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg
terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ. 

3. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekaże  wykonawcom,  którym
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 

4. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeśli  specyfikacja jest udostępniona na
stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o
zamówieniu zamawiający:

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli
wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na
podstawie art. 11 ust. 8;

2)  przekazuje  Urzędowi  Publikacji  unii  Europejskiej  ogłoszenie  dodatkowych  informacji,
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, droga elektroniczną zgodnie z
formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli
wartość zamówieni jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.

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

II.  Przedmiot zamówienia i termin realizacji: 

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

Kod CPV - 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
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1.1. Dostawa  energii  elektrycznej  dla  obiektów  Zamawiającego  wymienionych  w
Załączniku  nr  1  do  SIWZ  stanowiącym  jego  integralną  część.  Termin  realizacji
01.01.2022 – 31.12.2024

III. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 21 dniach od daty terminu składania ofert.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia
tych warunków

1.Warunki udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy

pzp.
6) w umowie na sprzedaż energii zaproponują termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty

wystawienia faktury

Ocena  spełnienia  warunków  zamówienia  przez  Wykonawców  dokonana  będzie  na
podstawie  złożonych  oświadczeń  i  dokumentów wymienionych  w  dziale  IV  pkt.  2  SIWZ
według formuły spełnia/ nie spełnia.

2. Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2.1 W zakresie wykazania  spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca przedstawi:
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 4. 
- Kopię  aktualnej  koncesji  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie

obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
-  Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.

24 ust.  2  pkt.  5)  ustawy pzp tj.  w rozumieniu  ustawy z dnia  16 lutego 2007 r.  o
ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.U  Nr  50,  poz.  331  z  późn.  zm.)albo
informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem
nr 7

     2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy należy przedłożyć:
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5 do SIWZ.

    2.3. Ponadto Wykonawca składa:
- Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik Nr 2 do SIWZ.
- Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do

SIWZ.
- Jeżeli  reprezentanci/reprezentant  działa  na podstawie  pełnomocnictwa  winien je

przedstawić w oryginale.
- Oświadczenie  iż  na  dzień składania  ofert  posiada  aktualną  Generalną  Umowę

Dystrybucyjną  lub  promesę  umowy  z  ENEA  Operator  Sp.  z  o.o.  umożliwiające
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
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do obiektów Zamawiającego – zawarte w formularzu oferty.

3. Jeżeli  wykonawca  nie  może  wykazać,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  o
których mowa w dziale IV pkt. 1 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia owe warunki,
gdy  wykaże,  że  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach
zdolnych do wykonania lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji
zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu
pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dysponowania
niezbędnych zasobów na okres  korzystania  z  nich przy wykonaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy załączyć do oferty w oryginale.
Ocena  potwierdzenia  czy  wykonawca  wykazał  spełnienie  warunków  udziału  w
postępowaniu  nastąpi  na podstawie  wymaganych  i  załączonych  przez  wykonawcę do
oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w dziale IV pkt. 2  SIWZ. Z dokumentów i
oświadczeń  musi  wynikać,  że wykonawca spełnia  warunki  udziału  na dzień  składania
ofert.  Nie  wykazanie  w  wystarczający  sposób  potwierdzenia  spełnienia  warunku
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania
do uzupełnienia dokumentów.

4.  Jeżeli  wykonawca ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.  IV.2.2.  składa
dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienia  –  wystawiony  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.4 zastępuje
się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  w  którym  określa  się  także  osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6. Zasady składania ofert wspólnych:
1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu  albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie  zamówienia  publicznego.  Dokument  potwierdzający  ustanowienie
pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne,
którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ustanowionego  pełnomocnika  oraz  zakres  jego  umocowania.  Podpisany  przez
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy
muszą  zostać  złożone  przez  osoby  uprawnione  do  składania  oświadczeń  woli
wymienione we właściwym rejestrze. dokument pełnomocnika należy przedstawić w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

2) Pełnomocnictwo,  o którym mowa w ust.  1 musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców.

3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania, zwraca
się  do  zamawiającego  z  wszelkimi  sprawami  i  do  niego  zamawiający  kieruje
informacje, korespondencje itp.

4) Oferta wspólna,  składana przez dwóch lub więcej  wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
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- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22
ust.1  w  imieniu  wszystkich  wykonawców  występujących  wspólnie  składa
pełnomocnik (lider) lub wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.

- Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy pzp musi być złożone odrębnie
przez  każdego  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia 

- Dokumenty,  dotyczące własnej  firmy,  np.:  odpis z właściwego rejestru,  składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;

- dokumenty  wspólne  np.:  oferta  cenowa,   itp.  (jeżeli  są  wymagane  w  SIWZ),
składa  pełnomocnik  wykonawców  w  imieniu  wszystkich  wykonawców
składających ofertę wspólną,

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: 
do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

V.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. Ceny jednostkowe stanowią ceny wyliczone 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 dwóch miejsc po przecinku.

5. Wszelkie  rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  prowadzone  będą
w złotych polskich.

6. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania
oferty.

7. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podane w formularzu cenowym
będzie  podlegała  zmianie  tylko  w  przypadku  ustawowej  zmiany  opodatkowania
energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

8. Cena  brutto  będzie  podlegała  zmianie  wyłącznie  w przypadku  ustawowej  zmiany
stawki  podatku  VAT  lub  ustawowej  zmianie  opodatkowania  energii  elektrycznej
podatkiem akcyzowym. 

VI. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Tryb  badania i  oceny ofert
Oferty oceniane będą w dwóch etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ
zostaną odrzucone.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej:

Cena (koszt) – waga kryterium 100%.

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym ofertom przyznane zostaną punkty:
dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt., gdzie Cmin  oznacza najniższą
cenę zaoferowaną w postępowaniu, a Coferta cenę badanej oferty.
W  II  etapie  rozpatrywane  będą  oferty  niepodlegające  odrzuceniu,  złożone  przez
Wykonawców  nie  podlegających  wykluczeniu  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień
publicznych i SIWZ.
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1. W  toku  dokonywania  kwalifikacji  i  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
oraz stosownie do art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

2. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.

3. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego

ofertę wybrano,  i  uzasadnienie jej  wyboru,  a także nazwy (firmy),  siedziby i  adresy
wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  wraz  ze  streszczeniem  oceny  i  porównania
złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację.

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając stosowne uzasadnienie.
c) Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,

podając stosowne uzasadnienie.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o

których  mowa  w  pkt.  3a,  również  na  stronie  internetowej  oraz  w  miejscu  publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.

5. Zamawiający  unieważni  postępowanie  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności
wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Forma i zasady wnoszenia wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

VIII. Zasady przygotowania oferty

1.Wymogi formalne
1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty, niezależnie od

wyniku  postępowania.  Zamawiający  nie  odpowiada  za  koszty  poniesione  przez
wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3) Oferta  musi  obejmować  całość  przedmiotu  zamówienia  i  być  sporządzona  zgodnie
niniejszą  SIWZ na  formularzu  o  treści  zgodnej  z  określoną  we  wzorze  stanowiącym
załącznik  Nr 2. 

4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej  rozwiązania  alternatywne  lub  oferty  wariantowej,  spowoduje  odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5) Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) musi  zostać  sporządzona  w  języku  polskim  z  zachowaniem  formy  pisemnej  na

maszynie do  pisania, komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności,
b) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ

wzorach)  muszą  być  podpisane;  za  podpisanie  uznaje  się  własnoręczny  podpis  z
pieczątką  imienną  bądź  czytelny  podpis  przez  osobę(-y)  upoważnioną(-e)  do
reprezentowania zgodnie z formą  reprezentacji Wykonawcy określoną w  dokumencie 

    rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,
c) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane 
    własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę,
a) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 

4) W przypadku, gdy  Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo  określające  jego  zakres  i  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do
reprezentacji Wykonawcę.
Uwagi:
a) Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą “Za 
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   zgodność  z  oryginałem”  i  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcę  / uprawnionych przedstawicieli/

b)  Zamawiający  będzie  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  potwierdzonej
kopii dokumentu, w   przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez  

     Zamawiającego za nieczytelną lub  budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.
c) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
     złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny 
     podpis w przypadku pieczęci imiennej. 

5)  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  co,  do  których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą  być  oznaczone  klauzulą:  “INFORMACJE  STANOWIĄCE  TAJEMNICĘ
PRZEDSIEBIORSTWA”. 

2. Opakowanie oferty
1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 
2) Opakowanie  musi  zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia  oraz pieczęcią

firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem “ Dostawa energii
elektrycznej na lata 2022-2024 dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego
Sp. z o.o. ul. Piaskowa 1 62-028 Koziegłowy”.

3) W  przypadku  oferty  wspólnej  należy  wymienić  z  nazwy  z  określeniem  siedziby  -
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

3. Każdy z wykonawców składa tylko jedna ofertę w jednym egzemplarzu.     
4. Wymaga się ponumerowania stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób

trwały wszystkich kart oferty i załączników.
5. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom.

IX. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

1.Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  lub  elektronicznie  na  adres  email:
oferty@gpwczerwonak.pl

  Termin składania ofert upływa w 29.12.2020   r.  , o godz.   10:00    
2.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 29.12.2020 r. o godz.

10:15. 
3.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).

4.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.

5.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.

X. Istotne postanowienia umowy

Zmiana umowy. 
1. Zamawiający nie wyklucza zmiany treści zapisów umownych, o ile byłyby one korzystne
dla Zamawiającego.
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2. Jakakolwiek zmiana przedmiotowej umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinna
być dokonana z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3.  Ustala  się   następujące   okoliczności,   które   mogą   powodować   konieczność
wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy oraz warunki zmiany umowy: 

a) Rezygnacja przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych  w Załączniku
nr 1 do Umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właści-
cielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana umowy nastąpi po-
przez zawarcie stosownego aneksu do Umowy.

b) Zwiększenie przez Zamawiającego ilości punktów odbioru energii, o których mowa w
Załączniku nr 1 Umowy, w przypadku przyłączenia nowych obiektów do sieci elektro-
energetycznej OSD. 

C)  Wykonanie przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, instalacji fotowoltaicz-
nej w punktach poboru energii objętych umową.

  XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Postanowienia końcowe

1. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy a także innym osobom, którym interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub  może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia  przez Zamawiającego określonych w
ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  zasad  udzielenia  zamówień,  przysługują  środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ww. ustawy.

2. Termin i miejsce podpisania umowy
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.

Wykaz załączników:

1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Formularz oferty,
3. Formularz cenowy,
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy
.
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