SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Oznaczenie sprawy: PN/5/2019

ZAMAWIAJĄCY:
Centralna Pompownia „Bolko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kruszcowa 4, 41-902 Bytom

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

ZATWIERDZAM
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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Centralna Pompownia „Bolko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kruszcowa 4, 41-902 Bytom
NIP: 626-27-12-963, REGON: 278060274
Numer telefonu: (32) 281 13 35, (32) 281 91 67
Numer faxu: (32) 281 13 35 wew. 312
Adres e-mail: cpbolko@republika.pl
Adres strony internetowej: www.cpbolko.com

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej
„ustawą” lub „Pzp”.
2. Zgodnie z art.10a ust.1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami, a w szczególności składanie ofert oraz
oświadczeń w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowe warunki w tym zakresie określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz postanowienia Rozdziału VII i X
niniejszej SIWZ.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

2.
3.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie 24
miesięcy, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji
energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora
Systemu Dystrybucyjnego do niżej wymienionych punktów odbioru (obiektów)
Centralnej Pompowni „BOLKO” sp. z o.o. w Bytomiu:
a) zakład główny Centralnej Pompowni „BOLKO” przy ulicy Kruszcowej 4 w Bytomiu,
b) Stacja Oczyszczania Wód Kopalnianych przy ulicy Lotników w Piekarach Śląskich
(Brzozowice Kamień).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie w okresie
obowiązywania umowy do poszczególnych obiektów wynosi:
a) zakład główny Centralnej Pompowni „BOLKO” - dotychczasowa grupa taryfowa B 23;
maksymalne roczne zapotrzebowanie w okresie 2007-2018: 16210 MWh; średnie
roczne zapotrzebowanie w okresie 2007-2018: 9746,09 MWh; moc umowna 2 800
kW: moc przy 20 stopniu zasilania: 2 800 kW;
b) Stacja Oczyszczania Wód Kopalnianych - dotychczasowa grupa taryfowa C 21;
maksymalne roczne zapotrzebowanie w okresie 2007-2018: 77,20 MWh; średnie
roczne zapotrzebowanie w okresie 2007-2018: 63,14 MWh, moc umowna: 60 kW.
c) Szczegółowe zużycie energii elektrycznej w latach 2007-2018 przedstawia poniższa
tabela:
Strona 3 z 19

l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
średnia

4.

5.

6.

7.

8.

ZG CP
Bolko
10068,0
8657,3
10706,8
16210,1
12819,8
9469,2
10333,6
8298,2
7685,3
7339,315
7718,771
7646,741
9746,09

SOWK
53,1
77,2
70,2
62,2
69,7
68,7
67,4
68,9
69,5
47,212
49,449
54,12

MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

63,14 MWh

Wielkości planowanego zużycia energii są wielkościami szacunkowymi i nie
odzwierciedlają realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej
w czasie trwania umowy, ani nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do
zakupu energii w podanej ilości i w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek
roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywista ilość zakupionej energii w trakcie realizacji
umowy, potwierdzona wskazaniami układu pomiarowo-rozliczeniowego, wynikać będzie
wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a ceny jednostkowe określone
w Formularzu ofertowym będą wiążące dla Wykonawcy niezależnie od rzeczywistego
zużycia.
Zamawiający, w ramach obecnych grup taryfowych, ma prawo do zmiany ilości
(zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia o maksymalnie dwa punkty poboru, przy czym stawki cenowe
podane w Formularzu ofertowym obowiązują także w przypadku nowych /dodatkowych
punktów poboru energii elektrycznej.
Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach usługi kompleksowej
w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia I997 r. Prawo energetyczne wraz
z aktami wykonawczymi, realizowanej na podstawie umowy kompleksowej.
Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych odbywać się
będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia I997 r. Prawo
energetyczne i kodeksu cywilnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi
w koncesjach, postanowieniami niniejszej SIWZ wraz z jej załącznikami, a także zgodnie
z ofertą Wykonawcy.
Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi kompleksowego dostarczania
energii elektrycznej odbywać się będą w okresach miesięcznych w oparciu o faktury
VAT, z zastosowaniem zasad, cen i stawek opłat zawartych w ofercie, na podstawie ilości
wynikającej z odczytu wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego, przy czym:
a) Za miesiąc grudzień danego roku kalendarzowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy
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zaliczkowo, z góry, przelewając na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający
z faktury VAT wystawionej za poprzedni okres rozliczeniowy kwotę wystarczającą do
pokrycia przewidywanego wynagrodzenia Wykonawcy. Ewentualną nadpłatę
wynikającą z rozliczenia grudnia Wykonawca zwróci Zamawiającemu najpóźniej do
7 stycznia roku następnego. Faktura za miesiąc grudzień musi być wystawiona 31
grudnia lub ostatniego dnia roboczego przed 31 grudnia i doręczona Zamawiającemu
najpóźniej 10 stycznia roku następnego. Jeśli ww. faktura nie zostanie wystawiona
lub doręczona zgodnie z ww. zasadami będzie to równoznaczne ze zrzeczeniem się
Wykonawcy wynagrodzenia za miesiąc grudzień oraz obowiązkiem zwrotu wpłaconej
zaliczki w terminie do 10 stycznia danego roku. Dla usunięcia wątpliwości
Zamawiający wyraźnie zastrzega, że ewentualna nadpłata o której mowa powyżej nie
może być przez Wykonawcę zaliczona na poczet kolejnych okresów rozliczeniowych
i podlega bezwzględnemu zwrotowi na powyższych warunkach, pod rygorem zapłaty
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
b) Należność za miesiące styczeń i luty każdego roku obowiązywania umowy mogą być
zapłacone w terminie do 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
3.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień Publicznych (CPV):
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – elektryczność
65310000-9 – przesył energii elektrycznej

4.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w okresie od
01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu;
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy
posiadali:




aktualną na dzień składania ofert koncesję, o której mowa w art. 32
ustawy z dnia 10 kwietnia I997 r. Prawo energetyczne na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
zawartą, obowiązującą na dzień składania ofert umowę z lokalnym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. na
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym
znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w przypadku
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Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucji) lub aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania
i dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Regulacji
Energetyki (dotyczy wykonawców będących właścicielem sieci
dystrybucyjnej) do wszystkich obiektów/punktów poboru Zamawiającego,
wymienionych w rozdziale III pkt 1 SIWZ.
b. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający wymaga aby wykonawcy
wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali należycie
zamówienia na dostawę energii elektrycznej w łącznej ilości co najmniej 10000
MWh.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1
ustawy. 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.
4. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie
treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 25 i art. 25a
Ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych. 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 (załączając do oferty oryginał podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub kopię poświadczoną elektronicznie przez notariusza).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w formie wypełnionego przez Wykonawcę formularza jednolitego
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europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
W zakresie części IV: Kryteria kwalifikacji wystarczy wypełnić sekcję  .
2.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1 Aktualnej oraz ważnej koncesji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm., dalej „Prawo
energetyczne”) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2.2 Oświadczenia o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje
się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących
właścicielem sieci dystrybucji) lub aktualnej koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne,
ważnej na dzień składania ofert (dotyczy wykonawców będących właścicielem sieci
dystrybucyjnej).
2.3 Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W szczególności za
przyczynę o obiektywnym charakterze Zamawiający uznaje przypadek gdy odbiorcami
energii były/są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
2.4 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2.5 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
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porozumienia w sprawie spłat tych należności;
2.6 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.4 powyżej
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 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 ustawy.

4.

Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym ustępie,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się.

5.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 2.4 powyżej, składa dokument, o którym mowa w
ust. 3 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 4 zdanie pierwsze stosuje się.

6.

W przypadku gdy Wykonawcy powołują się w jednolitym dokumencie na dostępność
dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich
Unii Europejskiej należy wskazać te bazy danych w sposób umożliwiający samodzielne
pobranie tych dokumentów przez Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawcy
powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego
wykonawca ma obowiązek wskazać kiedy (w jakim terminie) i w jakim celu zostały
złożone Zamawiającemu.

7.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.

8.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu (tj. dokumenty o których mowa w pkt 2.4-2.7 powyżej) składa
każdy z wykonawców oddzielnie na wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej.

9.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
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20 ustawy 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. Postanowień 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.
10. 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 składa wraz z ofertą także
jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów i na wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej dokumentów
wymienionych 2.4-2.6 powyżej.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity
dokument składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
13. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, składane są w oryginale w formie dokumentu
elektronicznego. Inne dokumenty niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu
pierwszym, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w kopii
poświadczonej elektronicznie 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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
14. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
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16. Wszelkie kwoty wyrażone w dokumentach składanych przez wykonawcę w walutach
innych niż PLN będą przeliczane na PLN według kursu średniego NBP obowiązującego w
dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
VII. INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1.

Zgodnie z art.10a ust.1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami, a w szczególności składanie ofert oraz
oświadczeń w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowe warunki w tym zakresie określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych.

2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID
postępowania).

3.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.

4.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP.

5.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi
załącznik do niniejszej SIWZ.

8.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: cpbolko@cpbolko.nazwa.pl.

9.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
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komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 8 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan inż.
Eugeniusz Kafka tel. (+48 32) 281 13 35, email: cpbolko@cpbolko.nazwa.pl.
11. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ z zachowaniem zasad określonych
w art. 38 ust. 1-2 Pzp.

2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

3.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

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

3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w postaci
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elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym elektronicznie przez Wykonawcę.
3.

Wykonawca składa ofertę za wyłącznie pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.

4.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych: doc., docx., pdf. .rtf., lub odt. i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę
należy złożyć w oryginale.

5.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający nie ujawni informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane (o ile jednocześnie Wykonawca wykaże, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty.

6.

Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

7.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.

8.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.

5.

Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

6.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana elektronicznie przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:
a) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub
osobiście przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną lub
b) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo (sporządzone w postaci elektronicznej,
bądź w kopii poświadczonej elektronicznie przez notariusza).
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa
w art. 23 Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
9.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.

Oferta musi zawierać:
10.1 Formularz ofertowy – zgodny z Załącznikiem nr 2 do SIWZ,
10.2 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwa winny być
udzielone i złożone w formie wymaganej dla czynności, do których umocowują.
Oznacza to w szczególności obowiązek udzielenia pełnomocnictwa w formie
elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla złożenia oferty
oraz poświadczania elektronicznych kopii dokumentów za zgodność z
oryginałem, za oryginał zostanie również uznane pełnomocnictwo sporządzone w
formie pisemnej poświadczone elektronicznie przez notariusza)
10.3 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, jeżeli ofertę złożyło konsorcjum (pełnomocnictwa winny być
udzielone i złożone w formie wymaganej dla czynności, do których umocowują.
Oznacza to w szczególności obowiązek udzielenia pełnomocnictwa w formie
elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla złożenia oferty
oraz poświadczania elektronicznych kopii dokumentów za zgodność z
oryginałem. Za oryginał zostanie również pełnomocnictwo sporządzone w formie
pisemnej poświadczone elektronicznie przez notariusza),
10.4 oświadczenie, w którym Wykonawca wykaże, że informacje zastrzeżone
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeśli dotyczy);
10.5 formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
10.6 wadium wniesione zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ.
Pozostałe dokumenty wynikające z niniejszej SIWZ będą składane na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z procedurą odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy
oraz zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy.

XI.
1.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta jest składana w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem X niniejszej SIWZ,
w terminie do dnia 21.10.2019 r. do godz. 10.00

2.

Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, Zamawiający zwraca ofertę Wykonawcy na
zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Pzp.

XII.
1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Centralna Pompownia „Bolko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kruszcowa 4, 41-902 Bytom (Sekretariat)
w dniu w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11.00
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza

2.
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3.

prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

4.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.
6.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

7.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w ust. 5 powyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Ceną oferty jest wartość brutto będąca sumą wartości energii elektrycznej dla obiektu
Centralna Pompownia „Bolko” w Bytomiu przy ul. Kruszcowej oraz dla obiektu Stacja
Oczyszczania Wód Kopalnianych przy ul. Lotników w Piekarach Śląskich (Brzozowice
Kamień) wynikających z tabeli 1 oraz 1a w Formularzu Oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ.

2.

Cena oferty i jej elementy muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do
setnych części złotego (groszy).

3.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium ceny - 100%.

2.

W ramach kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów – 100 otrzyma oferta
zawierająca najniższą cenę. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów
wg wzoru:
Co = CN /COB x 100
Co – ocena punktowa
CN – cena najniższa wśród złożonych ofert
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

3.

Ceną oferty jest wartość „CENA OFERTOWA BRUTTO (tab. 1 i 1a)” z formularza
ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ).

XV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
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2.

W przypadku pojawienia się w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej oraz omyłki
rachunkowej, innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający
poprawi ją zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.

Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np.
konsorcjum, spółka cywilna) przedłożą Zamawiającemu przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego pełnomocnictwo do jej zawarcia (o ile nie zostało
złożone uprzednio wraz z ofertą) oraz umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania
ofertą w wysokości 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).

2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych (nieodwołalnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze
żądanie);
d) gwarancjach ubezpieczeniowych (nieodwołalnych, bezwarunkowych, płatnych na
pierwsze żądanie);
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r.Nr 96, poz. 620).

4.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: ALIOR BANK 21 2490 0005 0000 4600 6762 0979 z oznaczeniem
„Wadium na dostawę energii elektrycznej”. Potwierdzenie zlecenia przelewu należy
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załączyć do oferty.
5.

Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione
prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto przed upływem
terminu składania ofert.

6.

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w
formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Ustawy.

8.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności,
o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

9.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1.

Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto w Załączniku nr 5 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na wzorze Wykonawcy pod
warunkiem, że jego integralną częścią będą postanowienia zawarte w Załączniku nr 5
do SIWZ, a także pod warunkiem, że ten wzór nie będzie sprzeczny ani nie będzie
wyłączał, ograniczał, ani też modyfikował postanowień Załącznika nr 5 do SIWZ oraz
innych postanowień SIWZ.

2.

Do umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej.

3.

Umowa wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, chyba że
przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

4.

Jeżeli obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
sprzedaży energii elektrycznej lub w zakresie dystrybucji będzie się kończyła w trakcie
realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po przedłużeniu koncesji
dostarczyć jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Zamawiającemu.

5.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umownych w przypadkach
opisanych w zał. nr 5 do SIWZ.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.
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2.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.

3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

4.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp.

5.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.

Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179-198g Pzp.

XXI. INFORMACJA O SKŁADANIU OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XXII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY
RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Pzp.
XXIV. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
XXV. INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO
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”, Zamawiający informuję, że:
1. administratorem danych osobowych wskazanych w złożonych ofertach jest Centralna
Pompownia „Bolko” sp. z o.o., ul. Kruszcowa 4,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego,
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
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4.

5.

6.
7.
-

-

8.
-

9.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986), dalej „ustawa Pzp”,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie
będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie
musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
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przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający
zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
10. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO został
uwzględniony we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1 wzór formularza
ofertowego).
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