SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu nr 10/P/2017 o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do
siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
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I. Nazwa i adres Zamawiającego
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21,
Regon: 000291931, NIP: 963-05-89-613,
tel. 068/329 83 60, 068 329 83 66, faks 068/329 83 99,
e-mail: przetargi@rckik.zgora.pl,
www.rckik.zgora.pl.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

2.1

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

2.2

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1880), mniejsza
niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro – dla dostaw lub usług.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Siwz) umieszczona jest na stronie internetowej

2.3

Zamawiającego www.rckik.zgora.pl od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do
upływu terminu składania ofert.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do

3.1

siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
Zakresem postępowania objęte są budynki przy ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, nr działki

3.2

258/2 w ramach umowy kompleksowej zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy (tj. Dz.U. 2017 poz. 220).
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

3.3

określa Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne.
Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 – Istotne

3.4

postanowienia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.
Ewentualne ich modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej Siwz.
Kod zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

3.5


CPV 09310000-5 – elektryczność,



CPV 65310000-9 – przesył energii elektrycznej.

3.6

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

3.7

W przypadku wskazania przez Zamawiającego w Siwz (wraz z załącznikami) znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia przedmiotu zamówienia, co jest związane z brakiem
możliwości określenia przedmiotu zamówienia w inny sposób Zamawiający dopuszcza produkty
równoważne o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca,
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który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez
niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3.7.1 Zamawiający dopuszcza w celu złożenia najkorzystniejszej oferty zmianę rodzaju taryfy, tak aby
była dopasowana do potrzeb Zamawiającego i charakteru użytkowania energii, również
z podziałem na strefy.
3.8

Wymagania stawiane Wykonawcy.

3.8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
3.8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3.8.3 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
3.8.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
3.9

Wymagania organizacyjne.

3.9.1 Rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie w złotych polskich.
3.9.2 Zamawiający nie planuje zorganizowania zebrania Wykonawców.
3.10 Wymagania dotyczące gwarancji.
3.10.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na całość zamówienia, licząc od daty realizacji
umowy zawartej w wyniku prowadzonego postępowania.
IV. Termin wykonania zamówienia
4.1

Termin realizacji zamówienia: od 1-01-2018 roku do 31-12-2020 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu
5.1
5.1.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie

podlegają

wykluczeniu

z

postępowania

o

udzielenie

zamówienia,

zgodnie

z wymaganiami określonymi w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp,
5.1.2.
5.2
5.2.1

spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b ustawy Pzp).
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten
warunek, jeśli wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą oraz ważną przez cały okres
trwania umowy koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo
energetyczne na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydanej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących
właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub złożenia oświadczenia o posiadaniu umowy zawartej
z OSD na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym
znajduje się obiekt Zamawiającego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem
sieci dystrybucyjnej),
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5.2.2

wymagań w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawców - Zamawiający nie
stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,

5.2.3

wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców - Zamawiający nie
stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

5.3

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

5.3.1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz
ust. 5 ustawy Pzp.
5.3.2 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.3.3 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5.3.4 Zamawiający zawsze wykluczy Wykonawcę, jeśli zajdzie, któraś z przesłanek opisana w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu
o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj.:
a)

w stosunku,

do

którego

otwarto

likwidację,

w

zatwierdzonym

przez

sąd

układzie

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1508 ze zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe ( tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.).
5.3.5 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę

z

organami

ścigania

oraz

podjęcie

konkretnych

środków

technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
6.1

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczenia
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu i Siwz. Informacje zawarte
w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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6.1.1 Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2

Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

6.2.1 spełnienie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.1,
6.2.2 brak podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3.2.
Wyjaśnienie: Na I etapie oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 89 Pzp, sprawdzi czy złożone oferty
nie podlegają odrzuceniu – jest to I etap oceny ofert i dotyczy wszystkich Wykonawców. Oferta
oceniona jako najkorzystniejsza zostanie sprawdzona pod względem spełniania wymagań
określonych w pkt. 6.2 - jest to II etap oceny ofert.
6.3 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.
6.4

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust 1 Pzp tj:

6.4.1 Aktualnie obowiązującą oraz ważną przez cały okres trwania umowy koncesję, o której mowa
w art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki oraz koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku
wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub złożenia oświadczenia o
posiadaniu umowy zawartej z OSD na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na
obszarze, na którym znajduje się obiekt Zamawiającego (w przypadku Wykonawców nie
będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
6.4.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
Wyjaśnienie: Jest to III etap oceny ofert i dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona.
6.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
6.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
a)

składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21
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ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b)

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:


nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.

6.5.2.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego realizacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,
z uwzględnieniem terminów ich ważności.

6.5.3

W przypadku 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 kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.6

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postepowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6.7

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli
Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 tj. ze zm.)

6.7.1

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania,
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w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania
dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowym i ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
6.8

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

6.9

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

6.10 Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.
6.10.1

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

6.10.2

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, o
ile są mu znani.

6.10.3

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.10.4

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

6.10.5

Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać: - wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, - ustanowionego pełnomocnika (lidera) oraz zakres jego
umocowania, a także - oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6.10.6

Dokument

pełnomocnictwa

musi

być

podpisany

przez

wszystkich

Wykonawców

ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.
6.10.7

Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza (oryginał tego pisma). Wszelka korespondencja dokonywana
będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik/ lider.

6.10.8

Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców

6.10.9

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełnione
oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu (w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu) oraz brak podstaw wykluczenia.

6.11.

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a Pzp. oraz zamierzających powierzyć wykonanie
części zamówienia Podwykonawcom.
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6.11.1

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.11.2

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści
oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 3.3 do Siwz.

6.11.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz
ust. 5 Pzp ust. 1.

6.11.4

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.11.5

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w dziale V Siwz.

6.11.6

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:


zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,



sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,


6.11.7

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa załącznikach nr 3.1 oraz 3.2 do Siwz.

POSTĘPOWANIE 10/P/2017
Strona 9 z 32

VII Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
7.1

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku

o

świadczeniu

usług

drogą

elektroniczną

(Dz.U.

z

2017r.

1219)

z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,
faksem (nr faksu 68 329 83 99) lub elektronicznie na adres mailowy: przetargi@rckik.zgora.pl.
7.2

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się
postępowaniem jest: Robert Kuźnik, tel 68 329 83 66, e-mail: przetargi@rckik.zgora.pl.

7.3

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.4

Wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu (załącznik nr 3.1 oraz 3.2) Wykonawca składa w formie pisemnej.

7.5

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

7.6

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126),
zwanym dalej "rozporządzeniem" składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach
lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp. oraz przez
Podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

7.7

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż Oświadczenia, należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.8

Oświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo
Wykonawca

wspólnie

ubiegający

się

o

udzielenie

zamówienia

publicznego,

albo

Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7.9

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

7.10

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
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7.11

Udzielanie wyjaśnień treści Siwz.

7.11.1

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia kierując wniosek na adres Zamawiającego: 65-046 Zielona Góra ul.
Zyty 21 lub na adres poczty elektronicznej przetargi@rckik.zgora.pl lub faks 68 329 83 99.

7.11.2

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 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.

7.11.3

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.11.4

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
Siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

7.11.5

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Siwz a treścią udzielonych wyjaśnień
lub zmian Siwz, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

7.11.6

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Siwz. Dokonaną zmianę Siwz Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

7.11.7

Jeżeli w wyniku zmiany treści Siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano Siwz oraz zamieści informację na stronie internetowej.

7.11.8

Jeżeli zmiana treści Siwz, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art.
38 ust. 4a Pzp.

7.12

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

VIII

Wymagania dotyczące wadium

8.1

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX Termin związania ofertą
9.1

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

9.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

9.3

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia –
zgodnie z art. 182 ust. 6.
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X Opis sposobu przygotowania ofert
10.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierająca jedną cenę. Złożenie więcej niż jednej oferty
skutkuje ich odrzuceniem, jako sprzeczne z przepisami ustawy Pzp (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp).
10.2 Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej Siwz.
10.3 Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone
do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
10.4 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis
poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione
są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez wszystkie te osoby.
10.5 Oferta musi być przygotowana na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej
trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Nieczytelne oferty
mogą zostać odrzucone.
10.6 Do formularza oferty dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki
i oświadczenia wymienione w pkt. 6.2 Siwz.
10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym musza być przetłumaczone na język polski przez
Wykonawcę.
10.8 Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.
10.9 Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami Siwz.
10.10 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane (z numeracją stron
rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty).
10.11 Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, winny być parafowane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
10.12 Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści
Wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania:
10.13.1 oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika - do oferty należy
załączyć dokument pełnomocnictwa,
10.13.2 sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej opisano w rozdziale VI Siwz,
10.13.3 przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać
dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:


zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem przedmiot zamówienia, - czas obowiązywania umowy, który nie może
być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji,



zobowiązania do solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie.
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10.13.4 wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest
przez pełnomocnika/ lidera. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do
pełnomocnika/ lidera.
10.14 Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze
zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą
być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 Pzp).
Wyjaśnienie: Wykonawca zastrzeżoną część oferty powinien oznaczyć w sposób niebudzący
wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnice przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym
(wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE
UDOSTEPNIAĆ oraz dołączyć pisemne UZASADNIENIE objęcia informacji klauzulą tajemnica
przedsiębiorstwa.
10.15

Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe
zdekompletowanie.

10.16 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.17

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.

10.18

Oferty składane za pomocą operatora pocztowego powinny być zapakowane w dodatkową
kopertę tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii Zamawiającego nie spowodowało naruszenia
oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się
z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

10.19

Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem
telefonu (może być pieczęć) i zaadresowane jak poniżej:

Oferta na: "dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Nie otwierać przed
dniem 24-11-2017r. godz13:00.
10.20

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.21

Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie
przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o
zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści
odpowiednio „ZMIANA OFERTY: albo „WYCOFANIE OFERTY.

XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, (kancelaria).
11.2 Oferty można składać, jako przesyłki lub osobiście w siedzibie Zamawiającego jak wyżej,
w sekretariacie w godzinach od 8.00 do 14.00.Termin składania ofert do dnia: 24-11-2017 do
godz. 13:00.
11.3 Oferty wysłane, jako przesyłki muszą dotrzeć do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
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11.4 Oferta złożona w innym terminie lub miejscu niż wskazane przez Zamawiającego, nie będzie
badana (nie zostanie otwarta), zostanie potraktowana, jako niezłożona i zwrócona Wykonawcy
po upływie terminu do złożenia odwołania.
11.5 Miejsce i termin otwarcia ofert: publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji
Przetargowej w siedzibie Zamawiającego – salka konferencyjna (pok. 10, budynek
administracyjny) dnia 24-11-2017 roku, godz.13.15.
11.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.7 Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z treścią art. 86 ust. 4 Pzp.
11.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
XII Opis sposobu obliczenia ceny
12.1 Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
w kryteriach oceny ofert.
12.2 Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową w załączniku nr 3 do Siwz (Formularz
ofertowy). W ofercie należy podać w szczególności:
12.2.1

łączną cenę za realizacją przedmiotu zamówienia,

12.2.2

informacje stanowiące kryteria oceny ofert,

12.2.3

dokumenty i/lub oświadczenia wskazane w Siwz, jako wymagane do złożenia oferty.

12.3 Skalkulowana przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy w odniesieniu do całości
przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie elementy, jakie są niezbędne do realizacji
umowy.
12.4 Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z dokumentacji niniejszego zamówienia publicznego, jak również w niej nie ujęte, a które
mogą

być

skalkulowane

przez

profesjonalny

podmiot

ubiegający

się

o

realizację

przedmiotowego zamówienia.
12.5 Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
12.6 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN).
12.7 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. UWAGA: 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 wskazuje ich wartość bez kwoty
podatku.
12.8 Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
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W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to winien
odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
XIII

Kryteria oceny ofert

13.1 Oferty zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym
przetargu.
13.2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej
zastosuje poniższe kryteria:
kryterium oceny ofert [PI] - oferowana cena przedmiotu zamówienia - waga 100 % (100

13.2.1

pkt maksymalna wartość do uzyskania).
13.3 Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
Kryterium „Cena”. Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty

13.3.1

w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto
wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
najniższa cena oferty

PI =

100 pkt

cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość

13.4

punktów.
W przypadku ułamkowych wartości powyżej 2 miejsc po przecinku, w którymkolwiek z

13.5

kryteriów, Zamawiający dokona zaokrąglenia liczby otrzymanych punktów do 2 miejsc po
przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

13.6



odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp,



odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Siwz,



została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w ogłoszeniu i Siwz kryteria
wyboru.

XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1 W przypadku wyboru oferty Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania (przed podpisaniem umowy o udzielenie
zamówienia publicznego) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
w tym również umowy spółki cywilnej.
14.2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2).
14.3 Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą,
w

sposób

ustalony

indywidualnie

Wykonawcą,

który

złożył

najkorzystniejszą

ofertę

niepodlegającą odrzuceniu.
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14.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego
15.1 Zamawiający, nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
16.1 Ogólne warunki umowy określające przedmiot i warunki zamówienia oraz realizacje wykonania
zamówienia stanowią Istotne postanowienia umowy, które zostały określone w załączniku nr 1
do Siwz.
16.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzą przesłanki
określone w powyższym artykule.
16.3 Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający przewidział zmiany postanowień
zawartej umowy. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Istotnych
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do Siwz.
XVII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących

Wykonawcy w

toku

postępowania o udzielenie zamówienia
17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
17.2 Środki ochrony prawnej przewidziano w dziale VI Pzp, dla wartości zamówień mniejszych niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
17.3 Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 Pzp.
XVIII Dodatkowe wymagania związane z realizacja zamówienia
18.1 Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę: wszelkich prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją
przedmiotu zamówienia, w ramach zamówienia na dostawy.
XIX Pozostałe informacje
19.1 Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
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19.2 Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.3 Informacja

o

przewidywanych

zamówieniach

uzupełniających,

o

których

mowa

w art. 66 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 66
ust. 1 pkt. 6 ustawy – Pzp.
19.4 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
19.6 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy – Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
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załącznik nr 1
Istotne postanowienia umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze przy ul. Zyty 21, 65-046
Zielona Góra w ramach umowy kompleksowej zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
1. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579).
2. Przedmiotem umowy będzie określenie praw i obowiązków stron, związanych z dostawą
i świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego w ramach umowy
kompleksowej zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.
3. Okres rozliczeniowy będzie wynosił jeden miesiąc.
4. Warunki płatności: faktury wystawiane, co miesiąc płatne z dołu, przelewem w terminie 14 dni od
dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Faktura musi wpłynąć do Zamawiającego do 15 dnia
miesiąca, w którym następuje rozliczenie.
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej - zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. Umowa ponadto musi zawierać:
a. okres obowiązywania umowy od 1-01-2018 roku do 31-12-2020 roku,
b. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
c.

warunki rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez strony.

7. Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie w oparciu o wskazania liczników
w miesięcznych okresach rozliczeniowych z zastrzeżeniem pkt.3:
a w zakresie opłat za dystrybucję - na podstawie cen i stawek opłat zgodnie z taryfą dla usług
dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b w zakresie opłat za energię czynną i opłaty za obsługę handlową w oparciu o stawki określone
w Formularzu ofertowym,
8. Zmiany postanowień umowy. Zgodnie z postanowieniami art.144 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego, pod warunkiem zachowania formy pisemnej:
8.1

wprowadzenie opłat za energię czynną i opłaty handlowej w wysokościach niższych niż zawarte
w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem warunków dotyczących jakości świadczonych dostaw
określonych w umowie,

8.2

zmiany poszczególnych składników ceny przedmiotu umowy w okresie jej realizacji w zakresie
opłat za dystrybucję mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o taryfę dla usług dystrybucji energii
elektrycznej zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
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8.2.1 o wprowadzeniu nowej Taryfy lub każdorazowej zmianie ceny i stawek w dotychczasowej
Taryfie, Wykonawca/Dostawca powiadomi Zamawiającego przesyłając stosowny wyciąg
z nowej lub zmienionej Taryfy wraz z informacją o dniu wejścia w życie zmian do stosowanej
Taryfy lub dniu wejścia w życie nowej Taryfy,
8.3

w przypadku zmiany wynikającej z przepisów prawa: stawki podatku akcyzowego na energię
elektryczną, zawarte w umowie ceny ulegną zmianie stosownie do zmienionych przepisów.

9. Działając na podstawie art. 142 ust. 5 Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wynagrodzenia
należnego po tym terminie w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U z
2017r. poz. 847),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
9.1

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany określonej
w ust. 9 lit a) ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto, wynagrodzenie netto pozostaje bez
zmian, zamiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę
podatku od towaru i usług.

9.2

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany określonej
w ust. 9 lit b lub lit c nastąpi na podstawie kalkulacji wzrostu kosztów wynagrodzenia
przedstawionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu usługi w terminie określonym w umowie.
10.1 Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa ust.10.
10.2 Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
11.

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z umowy będzie Sąd powszechny
w Zielonej Górze.
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załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do
siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Zielonej Górze przy ul. Zyty 21,
65-046 Zielona Góra w ramach umowy kompleksowej zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Wykaz punktu poboru energii elektrycznej i jego podstawowych parametrów technicznych:
Nazwa obiektu/ charakter

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Zielonej Górze

obiektu

Miejscowość

Kod

Ulica

Nr domu

Poczta

pocztowy
Adres obiektu

Zielona Góra

65-046

Podstawa przyłączenia obiektu

Warunki przyłączenia

do sieci

nr/ data
Umowa o przyłączenie do

Zyty

21

Zielona Góra

28/RE-II/88 z dnia 10-06-1988

452/UP/B/RD-2/2008

sieci
Miejsce dostarczenia i odbioru

zaciski prądowe od strony zasilania podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni nn

energii elektrycznej stanowiące

stacji transformatorowej – własność OSD

granice własności OSD
Układ pomiarowo rozliczeniowy
/skład/



przekładniki prądowe o przekładni 300/5 A/A własność Odbiorcy



wielotaryfowy licznik energii czynnej i biernej na poborze i oddaniu do sieci
ze wskaźnikiem mocy maksymalnej – własność OSD

Miejsce zainstalowania układu

obiekt Odbiorcy

pomiarowo rozliczeniowego
stanowiącego własność OSD
Linia kablowa [kV]

0,4

Planowany w ramach umowy

12 miesięcy

300

zakup energii dla obiektu

36 miesięcy

900

[MWh]
Grupa taryfowa
Rodzaj taryfy
Grupa przyłączeniowa
Numer licznika
Numer PPE

C21
całodobowa
IV
303-0007189 – własność OSD
PLENED00000590000000000411973487

Moc umowna [kW]

65

Ilość faz

3
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3. Zasady współpracy zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących
załącznik nr 1 do Siwz.
4. Szczegółowe warunki współpracy będą uzgodnione między stronami po wyborze oferty
najkorzystniejszej, z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia oraz obowiązujących
przepisów prawa.
5. Szacunkowe zużycie energii podane w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia, w okresie 36
miesięcy wynosi 900,00 MWh.
6. Ilość energii podana w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia ma charakter szacunkowy,
służący do wyboru najkorzystniejszej oferty. Podana ilość energii elektrycznej nie stanowi
zobowiązania Zamawiającego do jej wykorzystania a Wykonawcy nie będzie przysługiwało
jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przewidywanej ilości
energii.
7. Podstawą rozliczeniową będą odczyty układów pomiarowo - rozliczeniowych oraz ceny i opłaty
podane w formularzu ofertowym.
8. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi
kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen
określonych w dokumentacji ofertowej.
9. Zamawiający obecnie ma umowę na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług
przesyłowych z Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań i taryfy C21 - okres rozliczeniowy miesięczny.
10. Wybrany Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany będzie do
posiadania umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie
obiektu objętego niniejszym zamówieniem.
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załącznik nr 3

……………………………….

………………………………….

pieczątka firmowa

miejscowość / data
FORMULARZ OFERTOWY

I. DANE WYKONAWCY
1. Pełna nazwa
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Adres (siedziba) [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo]
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Adres do korespondencji [wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby]
……………………………………………………………………………………………………………
…………..............................................................................................................................
4. Regon …………………………………………………….5. .NIP .....................................................
6. Dane do kontaktu: telefon [z numerem kierunkowym] ………………………………………………..
6. Dane do kontaktu: faks ……………………………………………………..
8. Dane do kontaktu: e-mail ……………………………………………………..
9. Wykonawca oświadcza, że jest:
mikroprzedsiębiorstwem*

małym przedsiębiorstwem*

średnim przedsiębiorstwem

innym niż ww.*

*niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienie: 1)Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, 2)Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 3)Średnie przedsiębiorstwa:
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

10. Imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty*
…………………………………………………………………………………………………………………….
*(jeśli jest wymagane należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo)

11. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą [telefon, e-mail - jeśli jest inny niż w
pkt. 6,6,8)] ............…………………………………………………………………………………….

II. PRZEDMIOT OFERTY
dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra

nr postępowania 10/P/2017 na
dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do
siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
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III. Dane dotyczące oferty
Oferujemy realizację zamówienia, którego zakres i wymagania określono w Siwz.
Tabela opłat I:
OPŁATA ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ – GRUPA TARYFOWA C21
Lp.

Przedmiot zamówienia

Charakterystyka

Ilość

Stawki

Wartość

Wartość

taryfy

szacunkowa

jednostkowe

netto

brutto

akcyzą

[kol. 4 x kol. 5]

[kol. 6 x vat]

5

6

7

podana przez

netto z

Zamawiającego
1

1.

2.

2

Energia elektryczna
czynna wg. taryfy C21
Opłata za obsługę
handlową [zł /m-c]

3

4

całodobowa

900 MWh

C21

36

1

I
1

2

Razem brutto:

Ilość szacunkowa podana przez Zamawiającego ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert

i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego
przewidywanej ilości energii.

Tabela opłat II:
2

OPŁATA ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C212
lp.

Składnik cenowy

Ilość obliczona na podstawie

Stawki

danych podanych przez

jednostkowe

Zamawiającego

1

1
2
3

2

3

Wartość netto

Wartość brutto

netto z

[MWh\kWh\ MW\kW/m-c]

akcyzą

[kol. 3 x kol. 4]

[kol. 5 x vat]

3

4

5

6

Opłata stała sieciowa
[zł/kW/m-c/]

Opłata przejściowa
[zł/kW/m-c/]

Opłata jakościowa
[kWh/m-c]

Opłata zmienna
4

sieciowa
[kWh/m-c]

Opłata
5

abonamentowa
[zł/m-c]

6

Opłata OZE
[zł/MWh]

II

Razem brutto:
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2

Zamawiający dopuszcza w celu złożenia najkorzystniejszej oferty zmianę rodzaju taryfy, tak aby była

dopasowana do potrzeb Zamawiającego i charakteru użytkowania energii, również z podziałem na strefy,
dopuszcza się wówczas złożenie tabeli ofert z innymi pozycjami wynikającymi z oferowanej grupy taryfowej.
3

Tabele opłat dystrybucyjnych należy wypełnić na bazie informacji z Załącznika nr 1 w okresie 36 miesięcy (czas

trwania umowy umowy)

III.
Wartość ogółem brutto (suma poz. I i poz. II): ...........................................zł
Słownie ogółem brutto: .................................................................................
Wyjaśnienie: wartość ogółem brutto stanowi kryterium oceny ofert –cena.
IV Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
*

1. Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom: tak/nie (*niepotrzebne skreślić)
2. W przypadku, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy/ą należy
podać następujące dane (zgodnie z art. 36b Pzp):
Części

zamówienia,

którą

Wykonawca

zamierza

powierzyć

podwykonawcy/om,

nazwa

podwykonawcy/ów:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

V Oświadczenie Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że:
1. oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia,
2. składana oferta jest ważna przez cały okres związania z ofertą tj. 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert,
3. oferta jest zgodna z warunkami i treścią Siwz,
4. spełnia wszystkie wymagania zawarte w Siwz i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymałem
wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty,
5. wszystkie złożone dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
6. bez zastrzeżeń akceptuje warunki realizacji zamówienia opisane w Istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załącznik do Siwz i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. jest świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
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VI WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY
Wyszczególnienie

Lp.
1

odpis z właściwego rejestru

2

pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy)

3

4

5

6

Strona /y oferty

oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku składania oferty
przez pełnomocników (jeśli dotyczy)
oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.1
oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.2
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy) załącznik nr 3.3
inne

………………………………………..
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

……………………..dnia………………….2017 r.
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złącznik 3.1
Uwaga: oświadczenie składa każdy Wykonawca wraz z ofertą

Wykonawca:
.........................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
.........................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do
siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp
w zakresie: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej.

....................... (miejscowość), dnia .................... r.
................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
*wypełnić, jeśli dotyczy, w przypadku wypełnienia należy również dołączyć do oferty załącznik nr 2.5 do Siwz

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1b ustawy Pzp w zakresie: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności
technicznej lub zawodowej, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów w następującym zakresie:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu

....................... (miejscowość), dnia .................... r.

................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

Oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowość), dnia .................... r.

................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Uwaga: oświadczenie składa każdy Wykonawca wraz z ofertą

załącznik nr 3.2

Wykonawca:
.........................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
.........................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
oraz ust 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp

....................... (miejscowość), dnia .................... r.

................................................

*wypełnić, jeśli dotyczy

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

................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
*wypełnić, jeśli dotyczy

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.
....................... (miejscowość), dnia .................... r.

................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
*wypełnić, jeśli dotyczy

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/ami:
.tj. ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą
wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
....................... (miejscowość), dnia .................... r.

................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych Oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowość), dnia .................... r.

................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Uwaga: jeśli dotyczy załącznik składa Wykonawca wraz z ofertą

załącznik 3.3
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia na dostawę i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Regionalnego Centrum
Pieczęć Wykonawcy

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

1

W imieniu:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
"________________________________________________________________________________"

Równocześnie oświadczam:

1

Zamiast niniejszego Załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: • zobowiązanie podmiotu, o którym
mowa w art. 22a ust. 2 p.z.p., • dokumenty określające:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane
zdolności dotyczą
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1)

2

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie : ____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2)

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3)

zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

.................................., dnia ....................................

..........................................................................
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji
Podmiotu)

2

Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby.
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załącznik 4
Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia
przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Pieczęć Wykonawcy

1.

Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1089, 1132).

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.
.....

.................................., dnia ......................

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2.

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i
konsumentów.

.................................., dnia ......................

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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