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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376111-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Swarzędz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2017/S 183-376111
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Swarzędz
777-30-98-737
ul. Rynek 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Osoba do kontaktów: Adam Talaga, Milena Klupś, Sylwia Grąbczewska, Anna Ruks
62-020 Swarzędz
Polska
Tel.: +48 616512406
E-mail: zamowienia@swarzedz.pl
Faks: +48 616512211
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.swarzedz.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto i
Gmina Swarzędz.
Kod NUTS PL418
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej
wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w
okresie obowiązywania umowy, rodzaje taryf, moc umowną, miejsce dostarczania oraz niezbędne dane do
zawarcia umowy zawiera Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia – tabela.
1. Wskazane w załączniku wartości są wartościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź
deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być
podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na
podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie
z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z
Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
2. Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi kompleksowej, polegającej na dostawie energii
elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, będącej przedmiotem zamówienia stosuje się prawo
opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Oznacza to możliwość zwiększenia ilości punktów odbioru
energii, o których mowa w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia – tabeli, jednakże w rozmiarze nie
większym niż 10 % punktów odbioru energii. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od
dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii
elektrycznej do ppe w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia – tabeli. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku
nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego
tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
3. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych
w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 220 ze zmianami) przepisach
wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku
w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz.
623), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie
OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach
prawnych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej
umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego,
umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem.
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
09310000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa,
65310000-9 – Przesył energii elektrycznej.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09300000, 65310000
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II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz – zgodnie z
zestawieniem punktów poboru energii elektrycznej – Tabela w SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 065 040,65 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi kompleksowej, polegającej
na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, będącej przedmiotem
zamówienia stosuje się prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Oznacza to możliwość
zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia
– tabeli, jednakże w rozmiarze nie większym niż 10 % punktów odbioru energii. Zamawiający uzależnia
możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia –
tabeli. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach
realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy
nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez
Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez
niego zakresie.

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 120 000 PLN – szczegóły w Rozdziale 1
pkt 9 SIWZ.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych (z zaokrągleniem do
czterech miejsc po przecinku) energii elektrycznej brutto określonej w ofercie przetargowej.
2. Ceny jednostkowe dla każdej taryfy w ust.1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy. Wyjątek
stanowią sytuacje opisane § 9 ust. 2 pkt. 2), ust. 3 pkt. 1), 2) i 3) umowy.
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Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej nie ulegną zmianie przez cały okres trwania kontraktu z
wyjątkiem Taryfy G 11, natomiast zmianie ulec mogą stawki opłat za usługi dystrybucji wraz ze zmianą Taryfy
Enea Operator Sp. z o.o.
3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla punktu poboru (Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia – tabela) jako iloczyn ilości
sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych
w układach pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej energii
elektrycznej.
4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów
pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem
rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
5. Należności za energię elektryczną regulowane będą systematycznie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawcę.
6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec każdego okresu rozliczeniowego, w terminie do 21 dni od
otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.
7. Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp oraz na wniosek zamawiającego możliwe
jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów poboru) wymienionych w Załączniku do opisu
przedmiotu zamówienia – tabeli, do niniejszej umowy, które będzie dokonywane na podstawie zmiany
przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć
10 % punktów poboru wskazanych w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia – tabeli.
8. Rozliczenie za świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie według aktualnej taryfy dla usług
dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucji zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w
ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
w każdym jednak przypadku w treści dokumentu /pełnomocnictwa/ zaleca się wymienić wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika.
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia,
Wykonawca wypełniając JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji może ograniczyć się do wypełnienia punktu alfa:
„Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” w części IV JEDZ, i nie musi wypełniać sekcji
A,B,C i D w części IV JEDZ,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy,
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
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w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z
podmiotem występującym jako Pełnomocnik,
przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
określenie członków Konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiotów, siedzib, numer odpowiedniej ewidencji
(działalności gospodarczej, wpisu do właściwego rejestru),
wskazanie celu gospodarczego ustanowienia Konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę inwestycji, jej
lokalizację, określenie inwestora (Zamawiającego),
określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności podmiotu uprawnionego
do wystawiania zamawiającemu faktur;
szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu
zamówienia,
określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków,
Uregulowania prawne zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.
III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego dla niniejszego postępowania pkt 2. oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w
postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1.
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda:
— koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (należy przedłożyć w ofercie stosowany dokument)
3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia / nie spełnia na
podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz pkt 16-21
ustawy Pzp może – zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp – 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.
Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego podmiotem
zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca w takiej sytuacji winien przedstawić powyższe informacje w oświadczeniu o braku podstaw do
wykluczenia – JEDZ.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4.11 niniejszego rozdziału.
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Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, a którego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń
wymienionych w pkt 5.7.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia:
5.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania
5.2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument w pliku XML, jak również
w wersji edytowalnej wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I zostanie zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ.
Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ / ESPD) dostępna jest
pod poniższym adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokumentzamowienia
Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem dostępny jest jednolity dokument (JEDZ / ESPD) w formie
elektronicznej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
Zamawiający poniższej przedstawia skróconą instrukcję postępowania z plikiem XML:
— Pobrany plik JEDZ / ESPD z rozszerzeniem XML należy zapisać na dysku komputera.
— Następnie otwieramy stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
— Wskazujemy, że jesteśmy Wykonawcą.
— Wskazujemy, że chcemy zaimportować ESPD.
— Przy pomocy przycisku „Przeglądaj” wskazujemy pobrany ze strony BIP plik z rozszerzeniem XML.
— Następnie wypełniamy formularz, który później drukujemy i zapisujemy na dysku twardym (EXPORTUJ).
— Wypełniony i wydrukowany formularz JEDZ / ESPD należy podpisać i dołączyć do oferty.
5.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 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, a szczegółowo określonych w pkt 5.4 i 5.7 SIWZ.
5.4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.3 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
powinien – na wezwanie zamawiającego – przedłożyć następujące dokumenty:
a) koncesję, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
5.5. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości,
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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5.6. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie
Zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów
potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku
dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których
zdolnościach lub sytuacji finansowej Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w
Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.
5.7. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu:
a) odpis 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 na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dotyczącą osób,
c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dotyczącą podmiotu zbiorowego,
d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
e) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. Poz. 716);
f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
5.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5.7 niniejszego rozdziału, tj.:
a) pkt. 5.7 b) i c) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy,
b) pkt 5.7 a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a.1) 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 w całości wykonania decyzji właściwego organu,
a.2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
c) dokumenty, o których mowa w ust. 5.8 pkt. a) i ust. 5.8 pkt. b), a.2), powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 5.8 pkt. b) lit. a.1)
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
5.9. 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 ust. 5.7 pkt. a) i b) niniejszego
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rozdziału 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. Zapisy ust. 5.7 pkt. c) stosuje się odpowiednio.
5.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.
5.7 pkt. b) i c) niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ust. 5.8 pkt. a), w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
5.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5.13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (ustawy
Prawo zamówień publicznych). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie
zamówienia.
Wykonawca wypełniając JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji może ograniczyć się do wypełnienia punktu alfa:
„Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” w części IV JEDZ, i nie musi wypełniać sekcji
A,B,C i D w części IV JEDZ.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia
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IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WZP.271-43/2017

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.11.2017 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 3.11.2017 - 10:30
Miejscowość:
Swarzędz, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 411
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Rok 2019.
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Forma oferty:
a) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
a) Oferta musi być napisana czytelnie (odręcznie – nieścieralnym atramentem, na maszynie, komputerze
lub inna trwałą techniką) w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim. Wykonawca ponosi koszty związane z
tłumaczeniem na język polski przedkładanych lub wygenerowanych dokumentów,
b) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis powinien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska), we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby,
c) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z treści dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z treści dokumentu
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stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego
upoważnione.
Wykonawca wypełniając JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji może ograniczyć się do wypełnienia punktu alfa:
„Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” w części IV JEDZ, i nie musi wypełniać sekcji
A,B,C i D w części IV JEDZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Prawo do wnoszenia odwołań i skarg.
Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
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.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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.
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 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy
Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a

23/09/2017
S183
http://ted.europa.eu/TED
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02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.9.2017
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