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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”
do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w LUBLINIE,
ul. M.C. Skłodowskiej 40; 20-029 Lublin,
telefon: (81) 53 10 703, Faks: (81) 53 10 748
http://www.wsa.lublin.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony – zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
przy ul. M.C. Skłodowskiej 40.
2. Kod CPV: 09300000-2, 65310000-9.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie na lata 2019 – 2021 w ilości 750 MWh obliczone zostało w oparciu
o rzeczywiste zużycie, ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym
przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej
w podanej ilości.
4. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu: aktualnie Zamawiający zakwalifikowany jest do
grupy taryfowej C21, wielkość mocy przyłączeniowej 122,0 kW, przy prądzie znamionowym
zabezpieczenia przelicznikowego wkładki bezpiecznikowej po stronie 0,4 kV, ustalonego na 200A
i współczynniku mocy tgφ≤0,4. Moc umowna -70 kW+. Przyłącze – linia kablowa YAKY 4 x 240
mm2 ze stacji transformatorowej K-85 o napięciu znamionowym 0,4 kV. Zamawiający zalicza się do
IV grupy przyłączeniowej odbiorców energii elektrycznej. Miejscem dostarczania i odbioru energii
elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku
instalacji odbiorcy. Miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji stanowi miejsce dostarczania
energii elektrycznej. Pomiar energii elektrycznej odbywa się na napięciu znamionowym 0,4 kV.
5. Sprzedaż energii elektrycznej do obiektu sądu odbywać się będzie na warunkach określonych
przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.),
Kodeksu cywilnego oraz przepisami wydanymi na ich podstawie.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy do wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt 1 i pkt 8 pzp.
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1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że
posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią
elektryczną oraz złoży oświadczenie, że posiada zawartą umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie,
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.
Do oferty (formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca musi dołączyć,
aktualne na dzień składania ofert:
1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (na załączniku nr 2 do SIWZ),
1.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
(na załączniku nr 2a do SIWZ),
1.3. 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 pzp,
1.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
1.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
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2.

3.

4.

5.

6.

właściwego organu. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na
każdego ze wspólników,
1.6. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji i Energetyki na obrót energią elektryczną oraz oświadczenie, że posiada zawartą
umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt VI SIWZ,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, 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.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania,
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(na załączniku nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego obowiązują
następujące postanowienia:
a) wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
b) do ofert należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, przyjmuje się,
że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia
za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty,
c) kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców muszą być poświadczone
własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, przez wyznaczonego przez
nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych Wykonawców,
d) Wykonawcy, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązani będą – przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego – do dostarczenia Zamawiającemu
oryginału lub kopii, poświadczonej własnoręcznym podpisem z dopiskiem „za zgodność
z oryginałem”, przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych
Wykonawców, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt VI SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.
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Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (komunikacja) między Zamawiającym
a Wykonawcami przekazywane są za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawców:
1.

1) w formie pisemnej na adres: Wojewódzki
ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin,

Sąd

Administracyjny

w

Lublinie,

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@lublin.wsa.gov.pl;
3.

W przypadku wysłania korespondencji drogą elektroniczną Zamawiający nie będzie przekazywał
ich w formie pisemnej.

4.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż korespondencja wysłana przez
Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią korespondencji w dniu i godzinie ich nadania
zgodnie z potwierdzeniem z poczty elektronicznej.

5.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert, 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.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://www.wsa.lublin.pl, a także przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ,
bez ujawnienia źródła zapytania.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może
zmienić treść SIWZ. Wówczas może zostać przedłużony termin składania ofert, jeżeli zdaniem
zamawiającego w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.

6.

7.

8.
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9. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że:
1) oferty pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie pisemnej,
2) oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy, muszą być składane
w oryginale,
3) dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oferta o których mowa w pkt. powyżej, składane
muszą być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
4) poświadczenia za zgodność z oryginałem następują w formie pisemnej.
10. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- w sprawach formalno-prawnych – Andrzej Zawada, tel. 81 53 10 706,
- w sprawach merytorycznych – Zbigniew Bydler, tel. 81 53 10 740.

VIII. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty i obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO:
1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim.
3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć
wymagane dokumenty i oświadczenia.
4. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną
do występowania w imieniu wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji.
6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język
polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
9. W przypadku, gdy w ofercie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien złożyć stosowne zastrzeżenie na
formularzu ofertowym z podaniem, które strony oferty podlegają nieujawnieniu oraz dodatkowo na
tych stronach winien umieścić klauzulę „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Zamawiający wymaga, aby oferta Wykonawcy zawierała:
a. wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 i 3 do SIWZ,
b. dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI SIWZ,
c. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu dla osoby podpisującej
ofertę, o ile nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
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12. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, informacje na ten temat winien zamieścić w ofercie.
13. 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 w stosunku do osób wyszczególnionych
w ofercie:
1) administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie z siedzibą
w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 40,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Lublinie, e-mail: iod@rodokontakt.pl ,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „dostawa energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej dla WSA w Lublinie”,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 pzp,
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z pzp,
7) w odniesieniu do podanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) osoby, których dane zostały podane przez Wykonawcę posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych,
- 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,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna,
że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczące narusza przepisy RODO,
9) osobom, których dane są przetwarzane nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia ich danych osobowych,
- prawo do przenoszenia ich danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych tych osób jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu). Koperta powinna być
zaadresowana na Zamawiającego:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w LUBLINIE, ul. M.C. Skłodowskiej 40,
20-029 Lublin
oraz oznakowana:
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OFERTA - „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej” - nie otwierać przed dniem 08.10.2018 r. godz. 9.00, wraz z nazwą i adresem
Wykonawcy.
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia
08.10.2018 r. do godz. 9.00.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Lublinie, 20-029 Lublin ul. M.C. Skłodowskiej 40 – biuro podawcze w terminie do dnia
08.10.2018 r. do godz. 9.00.
3. Oferty złożone po terminie będą zwracane niezwłocznie Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2018 r. o godz. 9.30 w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, sala nr 15.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp Zamawiający zamieści na stronie
internetowej www.wsa.lublin.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm
oraz
adresów
Wykonawców,
którzy
złożyli
oferty
w
terminie.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. W Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca określi wartość brutto za
dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku
WSA w Lublinie przy ul. M.C. Skłodowskiej 40 za szacowaną wielkość 750 MWh energii
elektrycznej, przy założeniu - moc umowna 70 kW, przez okres 36 miesięcy, tj. od 01.01.2019 r.
do 31.12.2021 r. z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym
(załącznik nr 3 do SIWZ).
2. Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Ceny jednostkowe za kWh muszą być wyrażone z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku. Opłata handlowa winna zawierać wszystkie koszty i opłaty, w tym za obsługę.
Wartość dystrybucji należy wyliczyć na podstawie cen obowiązujących na dzień składania ofert,
zgodnie z obowiązującą taryfą OSD Wykonawcy, zatwierdzoną przez Prezesa URE.
3. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
4. Wykonawca wypełni i załączy do oferty Formularz cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Każda oferta będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty - 100%.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., pozostałe oferty będą wg wzoru:
cena najniższa
----------------------------------- x 100 pkt. X 100%
cena oferty badanej
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
XIII. Publiczne badanie ofert.
W trakcie publicznego otwarcia ofert, zamawiający dokona:
- podania kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania,
- sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami,
- sprawdzenia terminu złożenia każdej z ofert,
- wycofania ofert z napisem „wycofane”,
- otwarcia kopert oznaczonych napisem „zamienna”. Oferty pierwotne względem oferty zamiennej
nie będą otwierane,
- otwarcia pozostałych ofert z podaniem imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu (siedziby)
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacji dotyczących ceny oferty.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Wykonawca winien podpisać umowę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
w terminie wskazanym w piśmie powiadamiającym o wyborze oferty.
XV. Niejawne badanie ofert.
W części niejawnej postępowania Zamawiający dokona sprawdzenia, czy :
- wykonawcy którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu,
- złożone oferty, nie podlegają odrzuceniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają wymogów uczestnictwa
w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych lub
niniejszej specyfikacji.
Zamawiający zobowiązany będzie odrzucić ofertę, jeżeli wystąpią przesłanki ustawowe.
Oferty, które nie zostaną odrzucone, będą ocenione w sposób opisany w pkt. XII niniejszej
specyfikacji.
Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty.
XVI. Inne informacje.
1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
4.
Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych
polskich.
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XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, jeżeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach;
W treści umowy zostaną wprowadzone następujące postanowienia:
1.
Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte
w SIWZ oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2.
Umowa zostanie zawarta według wzorów umów kompleksowych powszechnie stosowanych
przez dostawców energii elektrycznej i podmioty świadczące usługi dystrybucji.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej obejmującej usługę kompleksową
polegającą na świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii
elektrycznej. W rozliczeniu między stronami za sprzedaż energii elektrycznej stosowane będą
ceny i stawki (netto) wynikające z oferty wykonawcy, a za usługi dystrybucyjne ceny i stawki
(netto) wynikające z aktualnie obowiązującej taryfy OSD oraz podatek VAT naliczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT stosuje się
zmienioną stawkę tego podatku bez konieczności aneksowania umowy. Zmiana cen
jednostkowych (za usługi dystrybucyjne) nie wymaga aneksu do umowy.
4.
Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy
z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), Kodeksu cywilnego
oraz przepisami wydanymi na ich podstawie.
5.
Rozliczenie za pobraną energię oraz usługi dystrybucji odbywać się będzie w okresach
rozliczeniowych, stosowanych przez Wykonawcę według faktycznego zużycia energii.
6.
Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania należności wynikających z faktur na
nr konta Wykonawcy wskazany na fakturze, w minimalnym terminie 21 dni od daty wystawienia
faktury VAT.
7.
W razie powstania istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
8.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji, gdy
konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
b) ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem
zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany
ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo
Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty
dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez
konieczności sporządzenia aneksu do umowy,
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c) Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonej
przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grupy taryfowej,
d) możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia przez
strony umowy oraz możliwość rozwiązania umowy w innym, wzajemnie uzgodnionym przez
strony terminie.
9.
W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością
ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich
uiszczenia.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza ma obowiązek
przygotowania umowy z uwzględnieniem powyższych postanowień oraz przedłożenia
w terminie nie krótszym niż 7 dni oraz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI pzp.
Załączniki:
Nr 1 – formularz ofertowy,
Nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Nr 2a- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Nr 3 – formularz cenowy,
Nr 4 - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
WYKONAWCA – pełna nazwa
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………….……..………… e-mail: ……………………………………………….
Regon ………………….………………… NIP …………………………………………………

OFERTA

W

odpowiedzi

na

ogłoszone

postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej”

do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia w cenie obliczonej za cały przedmiot zamówienia w wysokości:
……………………………….…………………………………………………………… zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………………..…………………………….……..)
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatku VAT) w grupie taryfowej C21 wg
odpowiadających jej składników cenowych.

1. Wymagany termin realizacji umowy: w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
2. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

4.

Do

kontaktów

z

naszą

firmą

upoważniamy:……………………………………………………….

Tel.: ……………………………………… .

………………………..….....................……………
miejscowość, data
……………..….....................…………….
podpis osoby/osób uprawnionych – Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres )
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych dla WSA w Lublinie”
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
*………………………………………………………………………. w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

………………..…………………………………………..
osoby/osób uprawnionych – Wykonawcy)

(podpis
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Załącznik nr 2a do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres )
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych dla WSA w Lublinie”

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* ……………….
ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
podjąłem następujące środki naprawcze………………………………………………..…………………………………

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
*…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres,
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: *
…………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………..…………………………
podpis osoby/osób uprawnionych – Wykonawcy

* Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”
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Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY dla grupy taryfowej jednostrefowej C-21
Kalkulacja własna Wykonawcy z uwzględnieniem szacunkowego zapotrzebowania 750MWh
przy założeniu moc umowna – 70kW (szczegółowy opis pkt. III SIWZ)

………………………..….....................……………
miejscowość, data

……………..….....................…………….
podpis osoby/osób uprawnionych – Wykonawcy
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia –dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
dla WSA w Lublinie.

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla WSA w Lublinie”

Ja (My), niżej podpisany (ni)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz**:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.)

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:
1) *nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów razem z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,
2) *należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów razem z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:
………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu przedmiotowe
oświadczenie bez dodatkowego wezwania zgodnie z zapisami klauzuli VI. 3. SIWZ. W przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę w postępowaniu
przetargowym, nie ma podstaw do naruszenia uczciwej konkurencji co oznacza iż złożenie przedmiotowego oświadczenia staje się zbędne. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcę nie prowadzę do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek
cywilnych) oświadczenie składa każdy z Wykonawców (wspólników spółki cywilnej) w swoim imieniu.

...................................., ......................... 2018r. …………..........................................................................................................................
(miejscowość)

(data)

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa
każdy z wykonawców
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