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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Gmina Jastków 

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 

21-002 Jastków woj. lubelskie  

tel./fax 81 50-20-143/144 

e-mail: przetargi@jastkow.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  
Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
CPV: 
09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
 

1.  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów 
wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ. 

2.  Gmina Jastków – Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego 
Porozumienia, w imieniu niżej wymienionych jednostek: 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie  

 Szkoła Podstawowa w Jastkowie 

 Szkoła Podstawowa w Snopkowie 

 Szkoła Podstawowa w Płouszowicach 

 Szkoła Podstawowa w Ożarowie 

 Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach  
 

Obowiązujące umowy na sprzedaż  zostaną wypowiedziane i zawarte nowe umowy sprzedaży  
energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. 
 

3. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w 
załączniku nr 1 w okresie od 01.05.2018r. do 31.12.2018r. wynosi: 833 143 kWh. 
Wykonanie przez wybranego wykonawcę czynności wynikających z pełnomocnictwa, 
stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 6.1.2), w szczególności Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego 
do realizacji zawartej z Wykonawcą  umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania 
oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w 
zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr  1 do SIWZ 
stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.  

5.  Jest to kolejna zmiana sprzedawcy. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest - PGE Obrót 

S.A. (umowa rezerwowa) 

mailto:przetargi@jastkow.pl


6.  Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie  wypowiedzenie dotychczas obowiązujących 
umów sprzedaży energii elektrycznej. Do wykonania ww. wymienionych czynność Wykonawca 
otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 6.1.2). Zamawiający ustali  ostateczną treść 
pełnomocnictwa z wybranym Wykonawcą. 

7.  Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
8.  Energia elektryczna powinna spełniać jakościowe standardy  obsługi zgodne z zapisami ustawy. 

Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku 
niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, zamawiającemu na jego pisemny wniosek 
przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra  
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) lub 
w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.  

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin wykonania zamówienia od dnia 01.07.2018r. do 31.12.2018r.  
 
/z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza późniejsze rozpoczęcia wykonania 
zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2018r./  

V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  
          OCENY SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 

a)  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg wzoru określonego 
w zał. nr 4 do SIWZ 

b) wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informacji z otwarcia ofert, mają 

obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginału 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.  Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SIWZ. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

-   wymagany w pkt. 1a i 1b dokument winien złożyć każdy wykonawca 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z    

        WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB     

        DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO        

        POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –    
    Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca,    
    faksu 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 ze zm.). 



2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się  
     numerem sprawy określonym w SIWZ. 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę w  
    formie pisemnej należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy z  
    dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe), posłańca lub osobiście na adres: Urząd Gminy  
    Jastków,  Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3  21-002 Jastków (sekretariat – pok. Nr 18) 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę należy 
    kierować: drogą elektroniczną na adres: przetargi@jastkow.pl, faksem na numer: 81 50-20-144 
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pośrednictwem    
    faksu lub przy użyciu środków elektronicznych wymagają na żądanie każdej ze stron,  
    niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia przez  
    Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń  
    wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie   
     ich nadania i były czytelne. 
6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

 w zakresie przedmiotu zamówienia: Robert Stolar       

 w zakresie formalno-prawnym: Tomasz Choma   

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Nie dotyczy. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1.  Ofertę należy sporządzić pismem czytelnym, w języku polskim, w jednym egzemplarzu. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, wg 

     załączonych formularzy oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.  
3.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
     Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na  
     którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o  
     udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które  
     każdego z nich dotyczą. 

4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do  

    występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez  

    pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty  

    stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii, z którego  

    jednoznacznie wynika, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do  

    reprezentowania wykonawcy lub wykonawców. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 

8. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty . 

9.  Zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie bindowanie  

     grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację. 

10.W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej  

     prawdziwości kserokopii dokumentu, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub  

     notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.  

11. Załączone przez zamawiającego wzory formularzy mogą być przez wykonawców  

      modyfikowane pod warunkiem, że ich treść będzie zgodna z zapisami ustawy z dnia 29  



      stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i będzie odpowiadać treścią formularzom  

      zamawiającego. 

12.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w jednym egzemplarzu  

      (nie ma wymogu składania oferty w dwóch kopertach) 

 
Koperta powinna być zaadresowana na adres: 
Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, oraz oznakowana: 
 

OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Zakup energii elektrycznej. Nie otwierać przed  18.06.2018r. godz. 10:15 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna  
ul. Chmielowa 3, pokój nr 18 (sekretariat) do dnia 18.06.2018r. godz. 10:00 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2018r. godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego – w 
Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój nr 20 (sala 
konferencyjna) 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Cenę brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto oraz 

szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, powiększonego o należny podatek VAT. 

2. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który 
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Wartości zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone  
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty, 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. Cena jednostkowa będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany 
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany stawki podatku 
VAT. Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
realizacją przedmiotu umowy, należności wynikające z obowiązujących przepisów.  

7. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z 
wykonaniem zamówienia. 

8. Cena nie podlega waloryzacji. 
9. W przypadku jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym 
zamiast ceny brutto wpisuje cenę netto, a w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis 
„obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.  



XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ         

            PROWADZONE  ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 

Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
              PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH  KRYTERIÓW I  
                     SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Oferowana cena – 100% 
 

Maksymalną ilość punktów (100pkt), otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą 

cenę brutto, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: 

        najniższa cena 

 ----------------------------    x 100  

     cena oferty badanej 

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w każdej z 
części. 
 
 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ     
            DOPEŁNIONE  PO WYBORZE    OFERTY    W    CELU   ZAWARCIA    UMOWY   W     
              SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni 
wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

1. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca dostarczy zamawiającemu aktualną 
koncesję na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki (dotyczy także podwykonawcy – jeśli 
występuje). 

2. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu (załącznik nr 
6.1), na podstawie złożonej oferty wykonawcy. Projekt umowy zawiera warunki 
dokonywania zmian umowy. 
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA     
                 UMOWY 
 
Nie dotyczy 
 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ  
           WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  
           ZAMÓWIENIA    PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR  
           UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY  
           ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  
           TAKICH WARUNKACH 
 
Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część.  

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH     



             WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Środki ochrony prawnej stosuje się zgodnie z działem VI  - Środki Ochrony Prawnej ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

XIX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
Zamówienie  nie jest podzielone na części.  

XX.    ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

XXI.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

XXI.    ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI  
            ELEKTRONICZNEJ. 
 
XXII.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W  
             POSTĘPOWANIU. 

XXIII. SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIJESZĄ SIWZ REGULUJĄ PRZEPISY     
             PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ  
             PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY 

 
 
 
 
 
 


