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I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

1. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na 
rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Spółka
„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Zamawiający: część nr 1
„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3

część nr 2
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Ustronie Miejskie 1; 78- 200 Białogard

część nr 3
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2; 78- 

400 Szczecinek

Prowadzący 
postępowanie 
(adres do 
korespondencji):

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3

Miejsce pobrania SIWZ:
http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/zam0wienia

Adresy:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Janusz Kubek
Telefon: 883045009
Faks: 094 306 74 01
strona BIP: https://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl ( zamówienia)
Poczta elektroniczna (e-mail): przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Identyfikator postępowania: Miniportalu: c5121c23-15f3-4b65-b665-lfcl02630d33

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Wspólnot Europejskich 

w dniu 31/03/2020 r. pod nr 2020/S 064-154053

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA I WYKONAWCY

2.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: l/En/ZP/S/2020
2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst Jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp" w trybie 
przetargu nieograniczonego.



CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

3.2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 
PZP.

3.3. Zamawiający zastrzega, że najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

4, PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 
2022 roku dla 3 Spółek wodociągowych.

Szacunkowe zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
wynosi: 44 440 MWh:w tym:

- część nr 1 - MWiK Kołobrzeg - 19 704 MWh /2 lata= 9852/1 rok

• - część nr 2 - RWiK Białogard - 14 004 MWh/2 lata = 7002/1 rok

• - część nr 3 - PWiK Szczecinek - 10 732 MWh/2 lata = 5366/1 rok

4.2. Wspólny słownik zamówień
CPV: 09300000-2 -Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa ;
CPV: 09310000-5 - elektryczność

4.3. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Części nr 1;
Części nr 2 i Części nr 3 .

4.4. Zamawiający przewiduje zmniejszenie lub zwiększenie ilości obiektów (punktów poboru) wynikające 
z naturalnych procesów zarządczych. Powyższe zmiany mogą spowodować zwiększenie lub zmniejszenie 
zużycia energii zgodnie z zapisami wzoru umowy.

4.5. Zamawiający wymaga by Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert 
posiadali zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie 
której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do 
wszystkich obiektów Zamawiającego.

4.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.8. Podwykonawstwo:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5.1. Od dnia podpisania umowy, a realizacja dostaw nastąpi w terminie: 1.01.2021 r. - 31.12.2022 r.
5.2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia. - nie wcześniej niż 

po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupowali energię 
elektryczną oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów:
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Wykonawca winien wykazać się posiadaniem aktualnie obowiązującej koncesji na wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca winien wykazać się wykonaniem / wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10 000 MWh dla nie mniej niż 
200 Punktów Poboru Energii w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku dostaw nadal 
wykonywanych w ocenie spełniania warunku zostanie uwzględniony wolumen dostaw energii 
zrealizowanych do upływu terminu składania ofert.

6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Zamawiający uzna 
warunek wskazany w p. 6.2. 3) za spełniony w sytuacji gdy:
1) przynajmniej jeden z nich wykaże iż zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy energii 
elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10 000 MWh , oraz przynajmniej jeden z nich 
wykaże iż zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawy energii elektrycznej dla nie mniej 
niż 200 Punktów Poboru Energii w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku dostaw 
nadal wykonywanych w ocenie spełniania warunku zostanie uwzględniony wolumen dostaw energii 
zrealizowanych do upływu terminu składania ofert.

7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek 
z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub 

pkt 7.2. SIWZ, 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. 
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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.

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 SIWZ.

7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA 
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.• r
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8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego 
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego 
dalej „jednolitym dokumentem" lub „JEDZ".
Zamawiający dopuszcza wypełnienie przez Wykonawców tylko ogólnego oświadczenia dotyczącego 
wszystkich kryteriów kwalifikacji, o którym mowa w Części IV sekcja a JEDZ, bez konieczności wypełniania 
dalszych pozostałych sekcji części IV formularza dotyczących kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej 
(dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w 
postępowaniu Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne 
dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne 
oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.5. 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 oraz 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.

8.6. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

b) 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 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;-załącznik nr 4 do SIWZ.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której ma dotyczyć 
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy 
PZP, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
osoba ta ma miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. 
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
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osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem 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, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

e) oświadczenie Wykonawcy: -załącznik nr 5 do SIWZ.
- 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 więżącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
15 ustawy PZP.

- o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 22 ustawy PZP.

- o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170); w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP.

8.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 8.6.2 a) SIWZ - 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;

2) w pkt 8.6.2 b) - d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.7.1) i 8.7.2) b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa 8.7.2) a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem tego terminu.------- T--------t
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8.9. 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 8.7 SIWZ, zastępuje się 
je dokumentem 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.

8.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700 z późn. 
zm). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest powołać się na taką okoliczność w korespondencji 
z Zamawiającym i wskazać dokładne miejsce/lokalizację/akta z którego Zamawiający dokumenty te może 
pobrać.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH 
OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

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

9.2. W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, żaden z takich 
podmiotów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ, natomiast warunki udziału w postępowaniu wskazane 
w pkt 6.2 SIWZ Wykonawca i taki podmiot powinni spełniać łącznie.

9.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.

9.4. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 
4 i 8 ustawy Pzp.

9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub też sam wykazał spełnianie 
tego warunku

9.6. 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, wraz z ofertą, składa także oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SIWZ 
dotyczące tych podmiotów.

9.7. Ponadto Wykonawca taki w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składa wraz z ofertą 
dokumenty, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

6
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu, zrealizuje Zamówienie Publiczne, którego wskazane zdolności dotyczą.

9.8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6.1 (w zakresie, w jakim Wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu oceny spełniania warunków) oraz 8.6.2 SIWZ.

9.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SIWZ, w tym, 
o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców;

b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla podwykonawcy, który nie jest podmiotem wskazanym 
w pkt 9.1 oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SIWZ.

c) jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI 
CYWILNE/ KONSORCJA)

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

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz o których 
mowa w pkt 7.2 SIWZ, natomiast warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy wskazane w pkt 6.2 SIWZ 
powinni spełniać łącznie (z zastrzeżeniem, że warunek wskazany w pkt 6.2.1 powinien spełniać każdy 
Wykonawca).

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o których mowa 
w pkt 8.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to 
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. składa każdy 
z Wykonawców.

10.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.6, przy czym :
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.6.1. a i b składa ten spośród tych Wykonawców, 

który wykazuje spełnianie warunku.
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.6.1.a i 8.6.2 składa każdy z tych Wykonawców.

11. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 
I DOKUMENTÓW

11.1. Informacje ogólne.
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu ,https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.

2) Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami:
Janusz Kubek e-mail przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

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.
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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.
Klucz Publiczny stanowi załącznik do niniejszego SIWZ.

11.2. Złożenie oferty.
1) Wykonawca składa ofertę za 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, jak również 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem 
(konsekwencje podania błędnego adresu obarczają Wykonawcę).

2) UWAGA: OFERTA NIE ZŁOŻONA ZA POMOCĄ DEDYKOWANEGO FORMULARZA „Formularz do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA! Niedopuszczalne jest 
złożenie oferty za pomocą np. „formularza do komunikacji".

3) Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, 
.docx,.rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w 
tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć 
w oryginale.
UWAGA: Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, Zamawiający uzna za dokument 
elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać 
elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek 
przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny 
zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Załączony plik Oferty przez Wykonawcę jest zaszyfrowany bez możliwości jego otworzenia do upływu 
terminu na otwarcie ofert.

5) Na ofertę składa się formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, które Wykonawca chce dołączyć 
do formularza ofertowego. W przypadku chęci przekazania wraz z formularzem ofertowym również 
innych dokumentów, pliki z takimi dokumentami należy skompresować do jednego folderu/pliku. 
Dopiero tak uzyskany plik należy zaszyfrować.

6) 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).

11.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania oferty).
1) 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).

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, które 
nie są składane wraz z ofertą, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą 
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 11.3.2 SIWZ adres e-mail. Sposób sporządzenia 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 
musi być zgody 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

' — T
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rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może źqdać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.4. Forma dokumentów:
1) Wszystkie dokumenty, w tym formularz oferty, składa się w formie elektronicznej, i wszystkie 

oświadczenia (w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ) składane są w oryginale (plik 
elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zaś pozostałe dokumenty 
składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub wykonawcę, podmiot trzeci 
lub podwykonawcę, zgodnie z punktem 11.4.2 SIWZ.

2) 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.

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje 
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

4) Zgodnie z § 5 Rozporządzenia 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:
„1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne 
dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały 
sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać 
elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
3. 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."

5) Uwaga: w przypadku chęci posłużenia się przez wykonawcę wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego 
wydanym w formie elektronicznej, Wykonawca musi przesłać Zamawiającemu wydany przez KRK 
dokument w postaci pliku XML. Wydruk z systemu E-KRK, potwierdzony następnie za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę w formie elektronicznej nie będzie uznany za poprawianie złożony.

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Wykonawca, który powołuje się na dokumenty dostępne publicznie, zgodnie z art. 26 ust. 6 PZP, 
powinien przedłożyć ich tłumaczenie na język polski.

12. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ).

12.2. Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt
12.2.

12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP.

9 l/.
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12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian 
SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej.

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

12.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz 
jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

13.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
13.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
13.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta".
13.6. Wraz z ofertą powinny być złożone:

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ;
2) Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

(przynajmniej do złożenia oferty). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo 
załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.

3) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu - oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 9.3, 
9.6 i 9.7 SIWZ;

4) Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - oświadczenia 
wymagane postanowieniami pkt 10.3 SIWZ oraz dokumentu ustanawiający pełnomocnika do 
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

13.7. Oferta i dokumenty wskazane w punkcie 13.6 SIWZ powinny być złożone w formie zgodnej 
z postanowieniami pkt 11.4 SIWZ.

13.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny.

13.9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca 
pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa"

13.10. 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.

13.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

14.1. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. 
2019 r. poz. 178).

14.2. Cenę oferty należy podać w złotych (PLN). Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.

14.3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi Załącznik nr 1 
do SIWZ.

14.4. Cena oferty winna obejmować pełny zakres zamówienia określonego w części II SIWZ Opis Przedmiotu 
Zamówienia oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe 
koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, 
które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki nieprawidłowo 
skalkulowanego składnika ceny jednostkowej.

14.5. W Formularzu oferty Wykonawca wypełnia tabelę dotyczącą cen jednostkowych na okres 1.01.2021 r.- 
31.12.2022 r. i wylicza cenę oferty za realizację zamówienia.

14.6. Wszystkie pozycje w tabeli formularza muszą być wypełnione.
14.7. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Kwotę podatku VAT należy obliczyć 
zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2174 z późn. zm.).

14.8. Cena oferty służy jedynie porównaniu złożonych ofert w postępowaniu. Wartość faktycznie dostarczonej 
energii może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania 
Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu. Podane 
zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wartość dostawy energii są wyłącznie wartościami 
szacunkowymi.

14.9. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak 
oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego 
obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać na Wykonawcy.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Część 1-30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100)./ część nr 1

Część 2-10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100)./ część nr 2

Część 3 - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). /część nr 3

15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących 
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385 Bank Pekao SA l/o Kołobrzeg
( z dopiskiem część nr...)

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 
310 z późn. zm.).

15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale (tj. w postaci 
elektronicznej w oryginale - dokument podpisany przez gwaranta kwalifikowanym podpisemi
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elektronicznym, dołączony do zaszyfrowanej oferty lub wniesiony zgodnie z zasadami komunikacji 
określonymi w SIWZ przed upływem terminu składania ofert) i musi obejmować cały okres związania ofertą. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja 
lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych 
przepisami prawa):
1) nazwę i adres Zamawiającego - beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
2) nazwę Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - 
zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia,
3) oznaczenie postępowania,
4) kwotę poręczenia lub gwarancji,
5) termin ważności poręczenia lub gwarancji - odpowiadający co najmniej terminowi związania 
ofertą,
6) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty wadium oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
15.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) 

rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
15.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
15.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach 

wskazanych w tych przepisach.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1. Ofertę należy złożyć elektronicznie, w sposób opisany w punkcie 11.2 poprzez system miniPortal.
16.2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 05.05.2020 r. godz. 10:00.

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 
oferty do wskazanego miejsca.

16.3. Miejsce składania ofert: elektronicznie poprzez system miniPortal do Zamawiającego.
16.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2020 r. o godz. 10:10.
16.5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
16.6. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
16.8. Miejsce otwarcia ofert: MWiK Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 - Sala konferencyjna (pok. 100,1 piętro).
16.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści 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 zawarte w ofertach.

17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

17.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania.ofert.

17.2. 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 terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 30 dni.

17.3. 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.

17.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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18. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Kryterium: cena brutto -100%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma 100 
punktów, natomiast pozostali Wykonawcy-odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

C =
(cena oferty z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badanej oferty) * 100

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami.

18.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ 
oraz otrzyma największą liczbę punktów.

18.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY

19.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży 
umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony 
do kontaktów z Zamawiającym w toku realizacji zamówienia.

19.2. Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy generalnej z Zamawiającym, a przed podpisaniem 
umów indywidualnych, przekazać Zamawiającemu upoważnionemu dokument, z którego wynika 
umocowanie osób ze strony Wykonawcy w zakresie wynikającym z treści załącznika nr 2 do umowy 
indywidualnej.

20. ZAWARCIE UMOWY

20.1. W wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia pomiędzy 
Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza a Zamawiającym upoważnionym do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów 
biorących udział w postępowaniu, regulująca wszystkie istotne elementy zamówienia, która będzie 
podstawą do zawarcia indywidualnych umów sprzedaży o których mowa w pkt. 20.2 SIWZ

20.2. Indywidualne umowy sprzedaży zostaną zawarte z Wykonawcą odrębnie przez każdy podmiot będący 
Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z stanowiącym wykazem:

Nazwa Zamawiającego/miejsce umowy do podpisania

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. 
ul. Artyleryjska 3

1 umowa sprzedaży

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1

1 umowa sprzedaży

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. ul. Bugno 2; 78- 400 Szczecinek

1 umowa sprzedaży

20.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umów na 
warunkach określonych w ofercie i wzorach umów, o których mowa w pkt 20.1 i 20.2 SIWZ.

20.4. Umowa z wybranym Wykonawcą, o której mowa w pkt. 20.1 SIWZ winna być zawarta zgodnie z 
zawiadomieniem Zamawiającego, w sposób przez niego wskazany, w terminie nie krótszym niż 10 dni - od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują

13

4,



______________________________________________________________________________________________________________________________________ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

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

21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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 przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.

21.5. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.5.1. i 21.5.2. wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
21.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy 

Pzp.
21.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu.
21.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

22. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH 
PROWADZONYCH PRZEZ MWiK KOŁOBRZEG

22.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
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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 ustawy Pzp;

4) 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. Dane te mogą być przechowywane 
przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) i przepisów do tej ustawy.

5) 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;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
c) 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 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
d) Obowiązki wynikające z zapisów powyższych (dotyczących ochrony danych osobowych) po 

zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego wykonywać będzie każdy z 
Zamawiających, który zawrze umowę z Wykonawcą. Każdy z Zamawiających udzieli Wykonawcy 
stosownej informacji w tym zakresie.

9) Ponadto Zamawiający informuje, iż:
a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu;

b) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu.
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Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty ............................ dnia.................2020 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.
dla 3 spółek wodociągowych" Numer postępowania: 1/En/ZP/S/2020

NrTED:....................................................................................
FORMULARZ OFERTY

1. Zamawiający:
Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz 
pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest:

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3

2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp- Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. Korespondencję należy kierować na adres:
Wykonawca
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów
Adres
Nr telefonu
e-mail
Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy

4. My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zgodności z SIWZ i złożoną Ofertą,
3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz 

jej modyfikacji,
4) cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ, wynosi:

Dla części nr 1; netto.......................................... +podatek VAT=brutto.........................................
(słownie:.....................................................................................................)

Dla części nr 2; netto...........................................+podatek VAT=brutto.........................................
(słownie:.....................................................................................................)

Dla części nr 3; netto...........................................+podatek VAT=brutto.........................................
(słownie:.....................................................................................................)

i odpowiada ona wyliczeniu dokonanemu w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe za MWh energii w 
poszczególnych grupach taryfowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ - Formularz cen jednostkowych

5) Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty:

□ )  nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług
*

□ )  będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie:
*
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należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego takiego obowiązku podatkowego (tzw. odwrócony VAT) oraz wskazać wartość 
tego towaru lub usługi bez kwoty podatku.

6) Oferowany przez nas termin realizacji dostaw energii elektrycznej:
1.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

7) Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni.
8) Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom (Wykonawca wypełnia - o ile 

dotyczy):

Lp.
Nazwa / opis części zamówienia, 
której wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom

Podwykonawcami w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia będą następujące 
firmy:

9) Akceptujemy bez zastrzeżeń Wzory Umów stanowiące załączniki do SIWZ.
10) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu 

i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .

1

2

1 rozporządzenie 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).

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). /

DOKUMENT PODPISYWANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cen jednostkowych

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania na: „Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2021 r.
- 31.12.2022 r. dla 3 spółek wodociągowych" Postępowanie nr: 1/En/ZP/S/2020 
oferujemy przedmiot zamówienia dla:

I Część MWiK KOŁOBRZEG

- za cenę brutto razem z VAT:.................................................................
(suma cen brutto razem z kolumny nr 7 tabeli)

(słownie:................................................................................................................ ) w tym grupy taryfowe:

Data: ........................../2020 r.

Lp.
Nazwa 
grupy 

taryfowej
Strefa

Ilość MWh

Zna 2 lata/

Cena netto 

z akcyzą 

1 MWh 

ZPLNZ

Podatek

VAT 
/%/

Wartość brutto 
razem 

(kol.4x 5x6) 

ZPLN/

1 2 3 4 5 6 7

1. B 21 1 760 23

2. B23

1 2756 23

II 1382 23

III 8800 23

3. C 11 1 2224 23

4. C12 A
l 74 23

II 184 23

5. C21 1 2406 23

6. C22 A
1 114 23

II 276 23

7. C22 B
l 468 23

II 168 23

8. Gil l 70 23

9. G12
1 14,2 23

ll 3,8 23

10. RAZEM 19704 XXX XXX

Podpis: ........................................................................
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
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II Część nr 2 RWiK BIAŁOGARD

- za cenę brutto razem z VAT:...................................................................zł 

(suma cen brutto razem z kolumny nr 7 tabeli)

(słownie:......................................................................................................................) w tym grupy taryfowe:

Lp.
Nazwa 
grupy 

taryfowej
Strefa

Ilość MWh 

/na 2 lata/

Cena netto 

z akcyzą 

1 MWh 

/PLN/

Podatek

VAT 
/%/

Wartość brutto 
razem 

(kol.4x 5x6) 

/PLN/

1 2 3 4 5 6 7

1. B 21 I 1372 23
2. B23 I 1090 23II 700 23III 3960 23
3 Cli I 5080 23
5 C21 I 410 23
6 C22 A I 260 23II 590 23
7 C22B I 310 23II 126 23
8. Bil I 50 23
9. G 11 I 56 23

10. RAZEM 14004 XXX XXX

Data: ........................../2020 r.

Podpis: ........................................................................  
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
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III Część nr 3 PWiK SZCZECINEK

- za cenę brutto razem z VAT:...................................................................zł 

(suma cen brutto razem z kolumny nr 7 tabeli)

(słownie:.......................................................................................................................) w tym grupy taryfowe:

Lp-

Nazwa 
grupy 

taryfow 
ej

Strefa
Ilość MWh 

/na 2 lata/

Cena netto 
z akcyzą 
1 MWh 

/PLN/

Podatek

VAT
/%/

Wartość brutto 
razem 

(kol.4x5x+6) 

/PLN/

1 2 3 4 5 6 7

1 B 23 I 946 23II 756 23III 3844 23
2 C22 A I 696 23II 2062 233 C21 I 320 23
4 C12 A I 28 23II 60 235 Cli I 2020 236 RAZEM 10732 XXX XXX

Data: ........................../2020 r.

Podpis: ........................................................................  
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r. 
dla 3 spółek wodociągowych"
Numer postępowania: 1/En/ZP/S/2020

w imieniu Wykonawcy:

/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/

oświadczam, iż:

1. nie należę do grupy kapitałowej* *, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
z żadnym innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.

2. należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia:
1) .....................................................................................................................
2) .....................................................................................................................
oraz przedstawiam wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

DOKUMENT PODPISYWANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

UWAGA: Powyższe oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.





ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór wykazu dostaw
WYKAZ DOSTAW

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej w okresie 
01.01.2021 r. - 31.12.2022 r. dla 3 spółek wodociągowych" Numer postępowania: 1/En/ZP/S/2020

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem:

L.p.
Nazwa Wykonawcy 

(podmiotu), wykazującego 
posiadanie doświadczenia

Nazwa i adres Zamawiającego/ 
Zlecającego (odbiorcy)

Przedmiot dostawy Data wykonania Wolumen zrealizowanych dostaw

początek 
(data)

zakończenie 
(data)

[MWh] Liczba PPE

1.
2.

Załączamy dowody dotyczące wykazanych dostaw, określające, czy zostały one wykonane należycie.

DOKUMENT PODPISYWANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
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Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

dla 3 spółek wodociągowych" Numer postępowania: 1/En/ZP/S/2020

w imieniu Wykonawcy:............................................................................................................................................

/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/

oświadczam, iż:
Q wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo *

| | wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy PZP przedstawiamy w załączeniu 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie więżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. *

Q wobec Wykonawcy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne.

Q Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016. poz. 716).

* niepotrzebne skreślić

DOKUMENT PODPISYWANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
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Załącznik nr 6 do SIWZ - Klucz Publiczny

Postępowanie na: „Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2021 r.
- 31.12.2022 r. dla 3 spółek wodociągowych" Postępowanie nr: 1/En/ZP/S/2020
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Załącznik OPZ Numer postępowania: 1/En/ZP/S/2020

Opis Przedmiotu Zamówienia
i Zapotrzebowanie Mocy na okres 2 lat

Część I - MWiK KOŁOBRZEG
Nazwa klienta MWiK Kołobrzeg

Grupa taryfowa odbiorcy B21 B 23 C 11 C 12a C21 C22a C22b G11 G12

Ilość obiektów w sztukach 3 5 693 7 21 1 3 3 1

Początek sprzedaży energii 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01

Koniec sprzedaży energii 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31

Wolumen (MWh) 760 12940 2224 258 2406 390 638 70 18
I Sterta (MWh) 760 2756 2224 74 2406 114 468 70 14,2

II Sterta (MWh) 1382 184 276 168 3,8

III Sterta (MWh) 8800

Wolumen Razem (MWh) 19704

1. Termin zawarcia umowy na 2 lata tj. od dnia 01 styczeń 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku
2. Termin płatności faktur 21 dni.
3. Faktury rozbite na poszczególne obiekty Spółki z podziałem na gminy oraz oddzielnie Oczyszczalnia Ścieków Korzyścienko

i Ujęcie Wody Bogucino i Rościęcino
4. Spółka nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.

5. Odczyty i fakturowanie dla taryfy Cli w okresach 2 miesięcznych a dla pozostałych taryf co 1 miesiąc.
6. Cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki akcyzy lub vat-u.
7. MWiK Kołobrzeg posiada 745 punktów pomiarowych.

8. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii stanowiący załącznik do umowy, zostanie przedstawiony na żądanie Wykonawcy.
9. Proponowane ceny jednostkowe energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego powinny zawierać wszystkie obowiązkowe zakupy energii (prawa majątkowe 

wynikające ze świadectw pochodzenia : zielone, fioletowe, żółte, czerwone, i białe)
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Załącznik QPZ Numer postępowania: 1/En/ZP/S/2020

Opis Przedmiotu Zamówienia
i Zapotrzebowanie Mocy okres 2 lat

Część II - RWiK BIAŁOGARD

Nazwa klienta RWiK Białogard

Grupa taryfowa odbiorcy B 21 B23 C 11 C 12a C21 C22a C22b B11 G11

Ilość obiektów w sztukach 2 5 630 0 4 3 3 4 3

Początek sprzedaży energii 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01

Koniec sprzedaży energii 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31

Wolumen (MWh)

1 Sterta (MWh) 1372 1090 5080 0 410 260 310 50 56

II Sterta (MWh) 700 0 590 126

III Sterta (MWh) 3960

Wolumen Razem (MWh) 14004

1. Termin zawarcia umowy na 1 rok tj. od dnia 01 styczeń 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku

2. Termin płatności faktur 21 dni.
3. Faktury oraz załączniki z wyspecyfikowanymi obiektami spółki.

4. Spółka nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.
5. Odczyty i fakturowanie w Taryfach B w okresach 1- miesięcznych a Taryfach C co 2 miesiące.
6. Cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki akcyzy lub vat-u.
7. RWiK Białogard posiada 660 punktów pomiarowych.
8. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii stanowiący załącznik do umowy, zostanie przedstawiony na żądanie Wykonawcy.
9. Proponowane ceny jednostkowe energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego powinny zawierać wszystkie obowiązkowe zakupy energii 
(prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia : zielone, fioletowe, żółte, czerwone, i białe)
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Załącznik OPZ Numer postępowania: 1/En/Z P/S/2020

Opis Przedmiotu Zamówienia
i Zapotrzebowanie Mocy na okres 2 lat

Część III - PWiK SZCZECINEK

Grupa taryfowa odbiorcy - B23 C 11 C 12a C21 C22a -
Ilość obiektów w sztukach 5 305 1 16 7
Początek sprzedaży energii - 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 2021 01 01 -
Koniec sprzedaży energii - 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 -
Wolumen (MWh) - 5546 2020 88 320 2758

1 Strefa (zł/MWh) - 946 2020 28 320 696 -
II Strefa (zł/MWh) 756 60 2062 -

III Strefa (zł/MWh) 3844

Wolumen Razem (MWh) 10732 -

1. Termin zawarcia umowy na 2 lata tj. od dnia 01 styczeń 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Termin płatności faktur 21 dni.
3. Miesięczny okres fakturowania.
4. Faktury oraz załączniki z wyspecyfikowanymi obiektami spółki.
5. Odczyty (dla grup B23, C21 i C22a, Cli, C12a - 1 m-c).
6. Cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki akcyzy lub VAT.
7. PWiK Szczecinek jest wytwórcą energii elektrycznej.
8. PWiK Szczecinek posiada 335 punkty pomiarowe (PPE).
9. Proponowane ceny jednostkowe energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego powinny zawierać wszystkie obowiązkowe zakupy energii (prawa majątkowe 

wynikające ze świadectw pochodzenia : zielone, fioletowe, żółte, czerwone, i białe)
10. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii stanowiący załącznik do umowy, zostanie przedstawiony na żądanie Wykonawcy.
11. Wykonawca zakupi od Zamawiającego wytworzoną i wprowadzoną do sieci OSD energię elektryczną z OZE po stałej w okresie trwania umowy, 

średniej cenie z formularza oferty Wykonawcy obliczonej wg wzoru: wartość netto energii podzielona przez sumę energii.
Fakturowanie energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci raz na kwartał, szacunkowa roczna ilość energii wprowadzonej do sieci OSD 6 MWh

12. Spółka nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.
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