
 

1/18 

 

 

 
BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY SZPITAL OPIEKI 

DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU  
43-384 JAWORZE UL. SŁONECZNA 83 

 
 

Zatwierdzam                                            Znak sprawy: ZP/PN/6/2018 

………………………………………… 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
na: 

 

 

zakup energii elektrycznej do obiektów Beskidzkiego zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego 

Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu. 

 

 

 

CPV: 

09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

 

 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

 

Jaworze, dnia 14.06.2018 r. 
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Rozdział I. Informacje ogólne. 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny  
Szpital Opieki  Długoterminowej w Jaworzu 
43-384 Jaworze  ul. Słoneczna 83 
tel.(033)817-21-66 ( - 67);    tel./fax (033) 817-34-63;  
e-mail: bzlr-bb@wizja.net.pl; 
www.rehabilitacja-jaworze.com.pl;    

  REGON:  000297603 ; NIP:  937-14 - 94 –573; 
 

2. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1435. 
3. Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej związani są wszelkimi modyfikacjami i 

wyjaśnieniami do treści SIWZ zamieszczonymi na stronie internetowej: www.rehabilitacja-
jaworze.com.pl   lub   http://bip-slaskie.pl/bzlrja. 

 
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia 
poniżej 144 000 euro. 

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 

r. poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej PZP; 
b) Rozporządzenie 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) 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2477) 

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 
419) 

e) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 
229 z późn. zm.) 

f) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
755 z późn. zm.) zwana dalej PE. 

g) W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów 
wykonawczych do PZP. 

 
Rozdział III.  Opis przedmiotu zamówienia.    
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Beskidzkiego Zespołu 

Leczniczo- Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej  w Jaworzu.   
2. Zamówienie swoim zakresem obejmuje również: inne czynności wynikające z przepisów 

branżowych bądź specyfiki zamówienia. 
 
Rozdział IV. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiot zamówienia powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.  
2. Zakup energii elektrycznej do obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego 

Szpitala Opieki Długoterminowej  w Jaworzu odbywać się będzie do n/w stacji 
transformatorowych/punktów poboru energii elektrycznej: 
a) Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży ul. Wapienicka 142 w Jaworzu 

dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej / punkt poboru energii elektryczne tj. 
zaciski podstaw bezpiecznikowych w ZK nr 2671 St. tr. nr 294 Jaworze. Grupa przyłączeniowa 
IV. Moc przyłączeniowa Pp = 100 kW,  moc umowna Pu= 60 kW, tgφ0 =0,4, minimalną moc 
umowną wynikającą z 20% prądu znamionowego przekładników prądowych przy cosφ=0,93, 
Pumin= 19kW, wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego 160A, rodzaj przyłącza – kablowe, 
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napięcie kV = 0,4, (grupa taryfowa C-22A), mnożna układu 30, zapotrzebowanie energii 
elektrycznej  ok. strefa szczytowa 65 000 kWh, pozaszczytowa 135 000 kWh – rocznie. 

 Układ pomiarowo-rozliczeniowy przekładniki prądowe 150/5A stanowią własność odbiorcy, 
licznik energii elektrycznej stanowi własność operatora systemu dystrybucyjnego i zabudowany 
jest w szafce pomiarowej. 

b) Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dorosłych ul. Słoneczna 83 w Jaworzu dostawy energii 
elektrycznej do stacji transformatorowej / punkt poboru energii elektrycznej tj. na odpływie 
kabli zasilających z podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni nn st. tr. Nr 1-S10823 Jaworze. 
Grupa przyłączeniowa IV z mocą przyłączeniową Pp = 100 kW,  moc umowna Pu  = 60 kW, 
minimalną moc umowną wynikającą z 20% prądu znamionowego przekładników prądowych 
przy cosφ=0,93, Pumin= 26kW, tgφ0 =0,4; wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego 160A, 
rodzaj przyłącza – kablowe, napięcie kV = 0,4, (grupa taryfowa C-21), mnożna układu 40, 
zapotrzebowanie energii elektrycznej  ok. 312 000 kWh – rocznie. 

 Układ pomiarowo-rozliczeniowy przekładniki prądowe 200/5 A stanowią własność odbiorcy, 
licznik energii zabudowany w szafce pomiarowej stanowi własność operatora systemu 
dystrybucyjnego 

c) ul. Podgórska w Jaworzu dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej / punkt 
poboru energii elektryczne tj. zaciski prądowe przewodów przyłącza przy konstrukcji wsporczej 
na ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy: grupa przyłączeniowa V z mocą 
przyłączeniową Pp = 15 kW, mnożna układu 1,  moc umowna = 15 kW oraz tgφ0 =0,4 przy 
prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym I = 25A, 
(dotychczasowa  grupa taryfowa C-11), zapotrzebowanie energii elektrycznej  ok. 10 000 kWh 
– rocznie. 

 Układ pomiarowo-rozliczeniowy 3-fazowy zainstalowana jest szafka pomiarowa na zewnątrz 
budynku 

d) ul. Wapienicka 167 w Jaworzu dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej / punkt 
poboru energii elektryczne tj. zaciski prądowe przewodów przyłącza przy konstrukcji wsporczej 
na ścianie budynku na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy, grupa przyłączeniowa V z mocą 
przyłączeniową Pp = 10,0 kW, moc umowna Pu  = 10,0 kW oraz tgφ0 =0,4 przy prądzie 
znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym I=25A, (dotychczasowa  
grupa taryfowa C-11), zapotrzebowanie energii elektrycznej  ok. 8 000 kWh – rocznie. Mnożna 
układu = 1. 

 Układ pomiarowo-rozliczeniowy 3-fazowy zainstalowany jest wewnątrz. 
3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się ma na warunkach określonych przepisami PE, 

Kodeksu Cywilnego oraz z przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie tj. dostarczana  
energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne określone w PE, aktach wykonawczych oraz 
Polskich Normach. 

4. Rozliczenie za zakup energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia 
energii wg cen i stawek opłat wynikających z oferty cenowej Wykonawcy. 

5. Usługi  dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z lokalnym 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

6. Wykonawca winien posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
z Operatorem Systemu Dystrybucji świadczącym usługi dystrybucyjne.   

7. Cena obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu finalnego. 
Wymaganym jest by wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, 
uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia, zawarte były w cenie oferty. 

8. Cena podana w ofercie to wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii elektrycznej wg 
odpowiadających jej składników cenowych, które należy ująć w Formularzu Ofertowym – 
Załącznik nr 1 do SIWZ. 

9. Podana w ten sposób cena będzie obowiązywać niezmiennie przez czas obowiązywania umowy. 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapewnienia nieprzerwanej sprzedaży energii elektrycznej, także w sytuacji gdyby 
następowała zmiana dotychczasowego Sprzedawcy energii, z wyłączeniem przypadków przerwy w 
dostawie energii elektrycznej zależnych od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. 
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10. Wykonawca wypowie dotychczasowe umowy zakupu wiążące Zamawiającego z 
dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej, oraz dokona zgłoszenia nowej umowy 
zakupu energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, świadczącego 
usługi dystrybucji na rzecz Zamawiającego. Czynności opisane powyżej Wykonawca 
zrealizuje na podstawie upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego, obejmującego 
niezbędny zakres czynności wymaganych w w/w procedurze zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej. Dokumentację procedury zmiany sprzedawcy Wykonawca sporządzi na 
podstawie kompletnych danych Zamawiającego, przekazanych przez Zamawiającego w dniu 
podpisania umowy, w postaci cyfrowej (m in.MS Excel, Word) drogą elektroniczną na jego 
adres e-mail, dotyczących każdego punktu poboru energii elektrycznej przypisanego do 
Zamawiającego i wymienionego w niniejszej SIWZ. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłych dostaw. 
12. Obniżenie przez Wykonawcę cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga 

zgody Zamawiającego ani sporządzania w tym zakresie aneksu do umowy. 
13. Zamawiający gwarantuje, iż w okresie obowiązywania umowy dokona zamówień na kwotę 

minimum 80% maksymalnego zobowiązania. 
 

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia. 
1. Okres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje okres 12 miesięcy liczony od daty rozpoczęcia 

dostaw energii elektrycznej określonej w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą.  

2. Rozpoczęcie realizacji umowy (dostawy energii elektrycznej) w zakresie każdego punktu poboru 
nastąpi z dniem 01.09.2018 r. lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 
zmiany Sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji prze OSD.  Wykonawca zobowiązuje się do 
przesłania Zamawiającemu drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail, niezbędnych i 
kompletnych danych wymaganych w w/w procedurze zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej. 

 
Miejsce:  Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w 

Jaworzu;  43-384 Jaworze  ul. Słoneczna 83  
 
Rozdział VI. Warunki realizacji zamówienia. 
1. Zamawiający nie przewiduje dzielenia przedmiotu zamówienia na części. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o 

których mowa w art. 93 ust. 4 PZP. 
6. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie 

polskiej (PLN). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach 
obcych. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
Rozdział VII.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 PZP; 
b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie oferowanych dostaw na podstawie art. 

22 ust. 1b PZP. 
2. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń zawartych w 
załącznikach nr od 3 do 5 do treści SIWZ. Oświadczenia Wykonawcy będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu. 

 
Rozdział VIIA. Podstawy wykluczenia Wykonawców (art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8) 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia: 
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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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508  z późn. 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 (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2344 z późn. zm.); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności. 

 
Rozdział VIIB.  PODMIOTY TRZECIE 
1. 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. 

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.  

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

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. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w Rozdziale VIII SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII.2. 

 
Rozdział VIIC.  PODWYKONAWCY . 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub dalszym 

Podwykonawcom. Zamawiający na podstawie art. 36b pkt. 1 PZP żąda wskazania w ofercie części 
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zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy lub dalszym 
Podwykonawcom. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazwy (firmy) 
Podwykonawcy, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a 
ust.1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust.1 PZP. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. art. 22a ust.1 
PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale 
VIII.2., dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, 
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a PZP. 

 
Rozdział VIII. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 
 
 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 PZP Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 
a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania/grupa 

kapitałowa  – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP – Załącznik 

nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wymaganie dotyczy zarówno Wykonawców, którzy złożyli oferty, jak i oferty częściowe, jeżeli były 

dopuszczone.  

 
 W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 

Zamawiający wezwie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 
a) 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 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, chyba, że posiada 
dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych; 

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 
PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego albo innego dokumentu 
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potwierdzającego, że wykonawca nie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie  z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 
 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, Zamawiający wezwie do złożenia następujących 
oświadczeń i dokumentów: 
a) oryginału lub kopii koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający uzna, 
że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty oryginał lub kopię koncesji. 

b) oświadczenia Wykonawcy, że posiada lub zawrze w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, 
dotycząca niniejszego postępowania generalną umowę dystrybucji energii elektrycznej z 
lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego, który świadczy usługi dystrybucji na rzecz 
Zamawiającego (załącznik nr 7 do SIWZ), 

 
 W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wezwie do złożenia następujących 
oświadczeń i dokumentów: 

a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 
przez Zamawiającego, w wysokości 120 000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 
zł). 

b) informacji banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż: 120 000,00 zł 
brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 zł). 

 
 W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje zdolnościami technicznymi lub zawodowymi 

niezbędnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wezwie do złożenia następujących 
oświadczeń i dokumentów: 

a) wykazu dostaw wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, 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, tj. zawierający co 
najmniej dwie umowy obejmujące swoim zakresem dostawę energii elektrycznej o wartości co 
najmniej 120 000,00 zł brutto, 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 wykonanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 6 do SIWZ); 

 
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. 

 
 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 
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1) lit. a), c) d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie zalega z opłaceniem 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  całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
 

2) lit. b) – 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;  

 Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1) tiret 2 i pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w ust. 6 pkt 1) tiret 1 powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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 
ust. 6, zastępuje się je dokumentami zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 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.  

 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. Przepis ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się. 

 

Rozdział IX. Zasady składania oświadczeń i/lub dokumentów oraz oferty 

 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w terminie 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust 1 PZP. 

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

 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP. 

 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdziale VIII ust. 1 pkt a).  

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składane 
na podstawie art. 25a ust.1 PZP, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 

 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu.   
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 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 
Rozdział X. Dialog techniczny. 
Dialog techniczny w niniejszym postępowaniu nie był prowadzony. 
 
Rozdział XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII niniejszej SIWZ (również w przypadku 
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, dla których ustawodawca 
przewidział wyłącznie formę pisemną). 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane drogą elektroniczną na adres przetargi.bzlr@wizja.net.pl, a 
faksem na nr 33/817 34 63. 

5. Poprzez przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, Zamawiający rozumie tylko i wyłącznie przekazanie skanu 
dokumentu, który został sporządzony w formie pisemnej. 

6. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 700 –
1435) upoważniona jest:  
 w sprawach procedury zamówień publicznych – mgr Karolina Rejmańska – Referent ds. 

Zamówień Publicznych; 
 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia– Sabina Penkala – Starszy referent ds. 

Organizacyjno-Logistycznych, Archiwista, Referent ds. Obrony i Rezerw. 
7. Zamawiający informuje, że przepisy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno 

z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż 
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na 
inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w 
swojej siedzibie. 

 
Rozdział XII. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących  SIWZ. 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

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, tj. do dnia 
19.06.2018 r. do godz. 2400, z uwzględnieniem zapisów art.14 ust. 2 PZP. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpatrzenia. 

3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SIWZ. 
5. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający 

zamieści na swojej stronie internetowej. 
 

Rozdział XIII. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian w SIWZ. 
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1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza 
informację na stronie internetową. 

 
Rozdział XIV. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi 

zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
Rozdział XV. Informacje dotyczące wadium. 
1. Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu ma obowiązek wpłacenia wadium w wysokości 

2 800,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100 PLN). 
2. Wadium należy złożyć przed upływem składania ofert w formie przewidzianej w ustawie: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych ; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b  ust. 5 pkt 2  ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2007r. nr 42, poz.275 ze zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 

Nr konta: 45 1130 1091 0012 1150 8020 0002 
Tytuł przelewu: „Wadium w postępowaniu nr ZP/PN/6/2018” 

 
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez 

konsorcjum, Zamawiający żąda, aby w treści gwarancji znajdowała się informacja, że gwarancja 
jest składana przez konsorcjum. 

5. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 25.06.2018 r. o godz. 900. 
6. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki 

pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
7. W treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 

8. Potwierdzenie wniesienia wadium Wykonawca dołącza do składanej oferty. Kopię dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu 
(gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy 
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PZP. 
10. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
13. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających 

Zamawiającemu wypłacenie wadium. 
14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
 
Rozdział XVI.  Opis sposobu przygotowania oferty. 
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty 
występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
spowoduje ich odrzucenie. 

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do SIWZ; 
b) zatwierdzony wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; 
c) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII ust. 1 niniejszego SIWZ (załączniki nr 

3 i 4 do SIWZ); 
d) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 

 
3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy: 

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty, 
b) na załącznikach, 
c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

4. Dokument zawierający upoważnienie do podpisania oferty powinien być dołączony do oferty, o ile 
upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (wydruku CEIDG lub 
odpisu/wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego). 

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem notarialnie). 

6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub 
poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. 
Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”. 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. Oferta wspólna musi zostać 
przygotowana i złożona w następujący sposób: 
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a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają i wskazują pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek 
załączenia pełnomocnictwa; 

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
9. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w 
inny sposób. 

10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2 PZP). 

11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy 
dostarczyć przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. 

12. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego 
usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie 
elektronicznej lub faksem.  

13. Załączniki do SIWZ stanowiące jego integralna część, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 
ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według 
warunków i postanowień SIWZ. 

14. Wszelkie błędy w zapisach oferty powinny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści 
i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez 
osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

15. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub 
imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników). Do oferty należy załączyć spis 
treści lub wykaz łącznej liczby stron oraz liczby załączników. 

16. Kopertę należy zaadresować: 
 

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 
43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE 
Znak sprawy ZP/PN/6/2018 

zakup energii elektrycznej do obiektów Beskidzkiego zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego 

Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu. 

Nie otwierać przed dniem 25.06.2018 r. godz. 930. 
Ilość stron.........(określić ile stron znajduje się w kopercie) 

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

a) Za skuteczne wprowadzenie zmiany Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem 
terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej 
ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane 
zgodnie z pkt 15, Dodatkowo kopertę należy opatrzyć napisem: „ZMIANA OFERTY”; 

b) Za skuteczne wycofanie oferty Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o 
wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie powinno być 
oznaczone poprzez podanie nr postępowania, tj. ZP/PN/6/2018 wraz z nr części i hasłem: 
„WYCOFANIE OFERTY”. 

18. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone 
klauzulą: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA- NIE UDOSTĘPNIAĆ” i załączone jako 
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odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały. Ponadto Wykonawca powinien w ofercie 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. spełniają łącznie trzy 
warunki: 
a) Mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają 

wartość gospodarczą; 
b) Nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej; 
c) Przedsiębiorca podjął wobec nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

19. W przypadku niewykazania, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, Zamawiający dokona odtajnienia zastrzeżonych informacji. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

20. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, 
Zamawiający ujawni cały dokument zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za 
niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.   

21. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie 
do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 PZP, a złożone przez 
Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 87 ust. 1 pkt 2 PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale  niniejszej SIWZ. Przepisy PZP nie przewidują negocjacji warunków 
udzielania zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
Rozdział XVII. Informacje dotyczące miejsca i terminu składania ofert.  
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale XVI SIWZ oraz 

opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE” należy złożyć w 
Sekretariacie Dyrekcji Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83 w terminie do dnia 25.06.2018 r., do godz. 900. 

2. Za zachowanie terminu składania ofert przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie datę jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

3. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. 
4. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, opisania koperty lub zamknięcia oferty 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe 
otwarcie. 

5. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania. 

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 
 
Rozdział XVIII.  Miejsce i tryb otwarcia ofert. 
1. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 

Dyrekcji Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej 
w Jaworzu ul. Słoneczna 83 w dniu 25.06.2018 r. o godz. 930. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. 
4. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone, co najmniej: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
b) informacje dotyczące ceny. 

5. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

6. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.rehabilitacja-jaworze.com.pl   lub   http://bip-slaskie.pl/bzlrja informacje dotyczące: 
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a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny. 

7. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 
Rozdział XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem wagi tych kryteriów. 
1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 
 
Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę  

kryterium cena =  100 % i stosując wzór:  

nC

C
WpunktowaWart min.   · 100 pkt.  

      W - waga kryterium 
Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert 
Cn - cena danej oferty 

 
2. Obliczenia punktacji, w każdej części zamówienia, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, 

zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Przedmiot zamówienia posiada ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich 

istotnych cech przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy PZP. 
4. Poprzez przyjęcie, że określone dostawy są standardowe jakościowo oznacza, iż niezależnie od 

faktu, kto będzie ich Wykonawcą, jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. Sam przedmiot 
zamówienia jest zestandaryzowany i szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia.  

5. Koszty cyklu życia nie zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia, ponieważ nie maja 
zastosowania przy dostawie energii elektrycznej. Energia elektryczna jest dobrem zużywalnym w 
chwili dostarczenia, nie podlega magazynowaniu i powtórnemu użyciu. 

6. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego 
kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jedynego z kryteriów wyboru oferty o 
znaczeniu ponad 60 %. 

 
Rozdział XX.  Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny Zamawiający do porównania 
ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto;  

2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem 
podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. 
Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)  
dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości. 
Obliczone ceny zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku oraz wartość umowy wyliczamy 

zgodnie z: 

z ceny jednostkowej netto wyliczana jest cena jednostkowa brutto, 

z ceny jednostkowej netto x ilość x stawka VAT wyliczana jest wartość brutto, 

zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3. Cenę oferty należy obliczyć jako sumę kwot za poszczególne zużycie energii elektrycznej i podać w 
formie ryczałtu.  

4. W zakresie realizacji umowy wynagrodzenie nie będzie waloryzowane.  
5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały podwyższeniu. 
6. Waluta ceny oferowanej w PLN. 
7. W cenie musi mieścić się całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 
8. Składający ofertę przedstawia w ofercie cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 
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9. Cena oferty uwzględnia wszystkie składniki cenowe realizacji zamówienia. 
10. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wartości punktowej do dwóch miejsc po przecinku. 

 
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP. 
 
Uwaga: Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych 
określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2016 poz. 710) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania 
o zamówienie publiczne jest Zamawiający. 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.  
 
Rozdział XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców (którzy złożyli oferty), na zasadach i w trybie określonym w art. 92 PZP. 
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego czas realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP. 

6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) PZP. 

7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej z 
wzorem umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 

8. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia w biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
Rozdział XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą winien wnieść najpóźniej w dniu 

podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 10 % wartości całkowitej 
umowy brutto. 

2. Wykonawca może zadeklarować w ofercie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 PZP, jednakże Zamawiający zastrzega, iż 
w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszą 
one mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny ( tzw. gwarancja „ na pierwsze żądanie”).  

3. Wytyczne dot. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego, a potwierdzenie wpłaty dołącza do składanej  umowy: 
Bank Gospodarstwa Krajowego 

Nr konta: 45 1130 1091 0012 1150 8020 0002 
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Tytuł przelewu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu nr 
ZP/PN/6/2018” 

 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez 

konsorcjum, Zamawiający żąda, aby w treści gwarancji znajdowała się informacja, że gwarancja 
jest składana przez konsorcjum. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane , pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 PZP 
Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych 
formach. 

9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
Rozdział XXIII. Istotne postanowienia umowy. 
 Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera 

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy. 
 Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących 

przypadkach: 
a) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W 

takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o 
czas w jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron; 

b) wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia, 
oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 
urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne 
obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia 
określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o 
zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o 
czas trwania ww. okoliczności), bądź też wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w 
umowie; 

c) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację 
umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego); 

d) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a 
których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych 
postanowień umowy; 

e) wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania 
wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia; 

f) wystąpi zmiana przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco 
wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia; 

g) wystąpią inne, niż przewidziane powyżej, okoliczności uzasadniające zmianę zawartej umowy, 
z zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i nie narusza art. 140 ust. 3 ustawy PZP. 
 

 Zamawiający dopuszcza również zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, oferty 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji, gdy zajdzie, co najmniej jedna z 
okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) PZP. 

 
Rozdział XXIV. Środki ochrony prawnej. 
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1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcom, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Środkami ochrony prawnej są: informacja o niezgodnej z przepisami czynności podjętej lub 
zaniechanej przez Zamawiającego (przysługujące na zasadach i składane w trybie określonym w 
art. 181 PZP), odwołanie (przysługujące na zasadach i składane w trybie określonym w art. 180 i 
n. PZP, art. 181) oraz skarga do sądu (przysługująca na zasadach i składana w trybie określonym w 
art. 198a i n. PZP). 

 
Rozdział XXV.  Jawność postępowania 
1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona Wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 

96 PZP. 
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek. 
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji oraz 

osobę, przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.  
 
Rozdział XXIV. Załączniki do SIWZ,  
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy– do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do 
oferty; 
Załącznik nr 2 do SIWZ –  Wzór umowy – do zaakceptowania przez Wykonawców i załączenia do 
oferty; 
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania – do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty; 
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 
postepowaniu – do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty; 
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania/grupa kapitałowa – do wypełnienia przez Wykonawców i przekazania Zamawiającemu 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 
5 PZP; 
Załącznik nr 6 do SIWZ – Zestawienie wykonanych zamówień – do wypełnienia przez Wykonawców i 
przekazania Zamawiającemu na każde jego wezwanie; 
Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o Generalnej Umowie Dystrybucji – do wypełnienia przez 
Wykonawców i przekazania Zamawiającemu na każde jego wezwanie; 
Załącznik nr 8 do SIWZ – Istotne postanowienia gwarancji bankowej lub ubezpieczenia – dokument 
pomocniczy- złożenie przez wykonawcę jest dobrowolne; 
Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do wzoru 
umowy – do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty; 
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