
GMINA Z A K R Z E W O 
ul. LeSna 1 

^l&SSSSt^ OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU 
N!P 89116»?Q7Q, Reuon 910P66465 

o wartosci szacunkowej powyzej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 

Nr sprawy nadany przez zamawiajqcego: 271.2.3.2016 

Postepowanie prowadzone zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164). 

1. Nazwa (firma) i adres zamawiajacego: 
Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87-707 Zakrzewo, wojewodztwo: kujawsko-pomorskie, 
powiat: aleksandrowski, tel.: 54 272 09 31, faks: 54 272 03 46, dzialajaca w imieniu 
wlasnym oraz w imieniu i na rzecz Zamawiajacych opisanych w Rozdziale I SIWZ. 
Nazwiska osob upowaznionych do kontaktow: 
> Pan Jan Bak - Sekretarz Gminy, tel.: 54 272 09 35, pokoj nr 5, w godz. 9 0 0 - 140 0. 

2. Okreslenie trybu zamowienia: 
Przetarg nieograniczony. 

3. Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych 
warunkow zamowienia: 
www.zakrzewo.com.pl 

4. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia, z podaniem informacji 
o mozliwosci skladania ofert czesciowych: 

1) Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej o lacznym szacowanym 
wolumenie 10.939,88 MWh, z tego: 

a) do lokali i obiektow - 5.857,87 MWh; 
b) dla potrzeb oswietlenia drogowego - 5.082,01 MWh. 
Powyzsze dane majq charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzglednic wahanie 
poboru energii elektrycznej na poziomie +/-10%. 

2) Zamawiajqcy dopuszcza zlozenie ofert czesciowych. Zamowienie udzielone zostanie w 
dwoch czesciach: 

Czfsc I zamowienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektow - wykaz 
punktow poboru stanowi Zalacznik nr la do SIWZ, 
Czf sc II zamowienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oswietlenia drogowego 
- wykaz punktow poboru stanowi Zalacznik nr lb do SIWZ. 
Wykonawca moze zlozyc oferte na jedna lub dwie czesci zamowienia. 

3) Laczna ilosc ukladow pomiarowych rozliczajacych zuzytq energie elektryczna 1 461 
szt. 

4) Kod CPV, pod ktorym sklasyfikowano przedmiot zamowienia: 09310000-5 
Elektrycznosc. 

5) Stosowane okresy rozliczeniowe: 
C l x , G - 2 miesiqce 
C2x - 1 miesiqc 

6) Uslugi dystrybucyjne bedq swiadczone na podstawie odrebnych umow zawartych 
pomiedzy Zamawiajacymi (odbiorcami/platnikami) a operatorem systemu 
dystrybucyjnego (OSD). 

7) Operator systemu dystrybucyjnego - zgodnie z opisem w Zalaczniku nr la, lb 
kolumna „Operator Systemu Dystrybucyjnego". 

http://www.zakrzewo.com.pl
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8) Wykonawca, w oparciu o udzielone Pelnomocnictwo, zobowiazany bedzie 

do zgloszenia w imieniu wlasnym i Zamawiajacych (odbiorcow/platnikow) umow 
sprzedazy energii elektrycznej wlasciwemu OSD zgodnie z obowiazujacymi 
przepisami. 

Uwaga: Wykonawca dokona zgloszenia punktow poboru wylacznie w oparciu o 
przekazane przez Zamawiajqcego (po wyborze najkorzystniejszej oferty, najpozniej w 
dniu zawarcia umow sprzedazy) dane do zmiany sprzedawcy wg Zalacznika nr 8 do 
SIWZ. 

9) W przypadku braku waznych umow dystrybucyjnych na dzieh zawarcia umowy 
sprzedazy (Istotne postanowienia umowy - Zalacznik nr 7 do SIWZ), Wykonawca (w 
oparciu o udzielone Pelnomocnictwo) zobowiazany bedzie do zlozenia w imieniu 
Zamawiajacych (odbiorcow/platnikow) wnioskow o zawarcie umow dystrybucyjnych 
oraz zlozenia wymaganego przez OSD oswiadczenia lub zawarcia umowy. 

5. Informacja o mozliwosci zlozenia oferty wariantowej: 
Zmawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 

6. Termin wykonania zamowienia: 
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

7. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych 
warunkow: 

Czesc I zamowienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektow - Warunki 
udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych 
warunkow. 

W postepowaniu mogq wziac udzial wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki dotyczace: 

1) Posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci 
Warunkiem udzialu w postepowaniu jest posiadanie uprawnien do prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu energiq elektrycznq 

Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca posiada aktualnq koncesje 
na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu energiq elektrycznq 
wydanq, przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. 

2) Posiadania wiedzy i doswiadczenia 
Warunkiem udzialu w postepowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposob 
nalezyty w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres 
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie: 
co najmniej 2 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niz 1.000,00 
MWh kazda. 

Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze spelnienie 
warunku tzn. w ciqgu ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert (a 
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - to w tym czasie) potwierdzi w 
formularzu wykazu glownych dostaw (Zalqcznik nr 4 - Czesc A) nalezyte wykonanie co 
najmniej 2 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niz 1.000,00 MWh 
kazda. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamowienia 
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Zamawiajqcy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony na podstawie oswiadczenia zlozonego wg 
wzoru stanowiqcego Zalqcznik nr 3 do SIWZ. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiajqcy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie. Zamawiajqcy uzna 
warunek za spelniony na podstawie oswiadczenia zlozonego wg wzoru stanowiqcego 
Zalqcznik nr 3 do SIWZ. 

Ocena spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu bedzie dokonywana na zasadzie 
spelnienia/nie spelnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oswiadczenia opisane w 
Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz oswiadczen i dokumentow". Niespelnienie przez 
Wykonawce chocby jednego z warunkow opisanych powyzej, skutkowac bedzie 
wykluczeniem Wykonawcy z udzialu w postepowaniu. 

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaiacych sie o udzielenie zamowienia 
publicznego; 
1) Kazdy z nich odrebnie musi spelniac warunek w zakresie posiadania uprawnien do 

wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci (pktl ppkt 1), 
2) Lacznie winni spelniac warunki w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia (pktl 

ppkt 2), dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamowienia (pkt 1 ppkt 3), oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt 
1 ppkt 4). 

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach 
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego 
l^cz^cych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnic 
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w 
szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow do oddania 
mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia. W przypadku, 
gdy inny podmiot odda wykonawcy do dyspozycji swojq wiedze i doswiadczenie to z 
przedmiotowego zobowiqzania musi takze wynikac oswiadczenie, iz podmiot ten bedzie 
uczestniczyc w wykonywaniu czesci zamowienia lub informacje, w jakim innym charakterze 
inny podmiot oddaje wykonawcy do dyspozycji swojq wiedze i doswiadczenie. Podmiot, ktory 
zobowiazal sie do udostepnienia zasobow zgodnie z tresciq ust 2b art. 26 ustawy Pzp, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcq za szkode Zamawiajqcego powstalq wskutek 
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy. 

Wykonawca nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na 
podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie 
za odrzuconq. 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust 
1 ustawy Pzp, Wykonawca zlozy Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg 
wzoru stanowiacego Zalacznik nr 5 do SIWZ oraz dokumenty szczegolowo opisane w 
Rozdziale VI . 

Czesc II zamowienia - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb 
oswietlenia drogowego - warunki udzialu w postepowaniu oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow 

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki 
dotyczace: 
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1) Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci 
Warunkiem udzialu w postepowaniu jest posiadanie uprawnien do prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu energiq elektrycznq. 

Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca posiada aktualnq koncesje 
na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu energiq elektrycznq 
wydanq, przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. 

2) Posiadania wiedzy i doswiadczenia 
Warunkiem udzialu w postepowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposob 
nalezyty w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres 
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie: co najmniej 2 dostaw energii 
elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niz 1.000,00 MWh kazda. 

Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze spelnienie 
warunku tzn. w ciqgu ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert (a 
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - to w tym czasie) potwierdzi w 
formularzu wykazu glownych dostaw (Zalqcznik nr 4 - Czesc B) nalezyte wykonanie co 
najmniej 2 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niz 1.000,00 MWh 
kazda. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamowienia 
Zamawiajqcy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie. Zamawiajqcy uzna 
warunek za spelniony na podstawie oswiadczenia zlozonego wg wzoru stanowiqcego 
Zalqcznik nr 3 do SIWZ. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiajqcy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie. Zamawiajqcy uzna 
warunek za spelniony na podstawie oswiadczenia zlozonego wg wzoru stanowiqcego 
Zalqcznik nr 3 do SIWZ. 

2. Ocena spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu bedzie dokonywana na zasadzie 
spelnienia/nie spelnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oswiadczenia opisane w 
Rozdziale VI . SIWZ „Wykaz oswiadczen i dokumentow". Niespelnienie przez 
Wykonawce chocby jednego z warunkow opisanych powyzej, skutkowac bedzie 
wykluczeniem Wykonawcy z udzialu w postepowaniu. 

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaiacych sie o udzielenie zamowienia 
publicznego: 
1) Kazdy z nich odrebnie musi spelniac warunek w zakresie posiadania uprawnien do 

wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci (pkt 1 ppkt 1), 
2) Lacznie winni spelniac warunki w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia (pktl 

ppkt 2), dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamowienia (pkt 1 ppkt 3), sytuacji ekonomicznej i finansowej (pktl 
ppkt 4). 

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach 
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego 
laczaxych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnic 
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w 
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szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow do 
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia. W 
przypadku, gdy inny podmiot odda wykonawcy do dyspozycji swojq wiedze i doswiadczenie 
to z przedmiotowego zobowiazania musi takze wynikac oswiadczenie, iz podmiot ten bedzie 
uczestniczyc w wykonywaniu czesci zamowienia lub informacje, w jakim innym charakterze 
inny podmiot oddaje wykonawcy do dyspozycji swojq wiedze i doswiadczenie. Podmiot, ktory 
zobowiqzal sie do udostepnienia zasobow zgodnie z tresciq ust 2b art. 26 ustawy Pzp, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcq za szkode Zamawiajqcego powstalq wskutek 
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy. 

Wykonawca nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na 
podstawie art. 24 ust 1 i ust 2 ustawy Pzp. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za 
odrzuconq. 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 
ustawy Pzp, Wykonawca zlozy Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru 
stanowiqcego Zalacznik nr 5 do SIWZ oraz dokumenty szczegolowo opisane w Rozdziale 
VI. 

8. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu 
potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu: 

1) W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w 
Rozdziale V . SIWZ Wykonawca przedlozy: 
a) Aktualna koncesjf na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu 

energiq elektryczna wydanq przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, 
b) Oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu, zgodnie z 

dyspozycjq art. 44 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiqcego Zalacznik nr 3 do SIWZ 
(w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o zamowienie oswiadczenie 
na jednym druku podpisujq wspolnie wszyscy wykonawcy lub pelnomocnik w ich 
imieniu), 

c) Wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ciqgfych rowniez 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert 
(a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, to w tym okresie) glownych 
dostaw energii elektrycznej, wg wzoru stanowiqcego Zalqcznik nr 4 (czesc A/B) do 
SIWZ wraz z dowodami, ze dostawy wykonane zostaly nalezycie, a w odniesieniu do 
nadal wykonywanych dostaw ciqglych, ze dostawy sq wykonywane nalezycie, 
wydanych nie wczesniej niz na 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert. 

Dowodami potwierdzajqcymi nalezyte wykonanie dostaw sq poswiadczenia, a w przypadku 
gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskac poswiadczenia - oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajqcy jest 
podmiotem, na rzecz ktorego dostawy wskazane w wykazie, o ktorym mowa w zdaniu 
poprzednim, zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowiqzku przedkladania 
dowodow, ze przedmiot zamowienia wykonany zostal nalezycie - wykaz nalezy sporzqdzic 
wg wzoru stanowiqcego Zalqcznik nr 4. 

Jezeli Wykonawca wykazujqc spelnianie warunku wiedzy i doswiadczenia, polega na 
zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a 
podmioty te bedq braly udzial w realizacji czesci zamowienia, Zamawiajqcy zqda w 
odniesieniu do tych podmiotow dokumentow i oswiadczen potwierdzajqcych brak podstaw do 
wykluczenia z postepowania, o ktorych mowa w art.24 ust. 1 ustawy Pzp. 
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Jezeli oferte skladajq wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, 
kazdy z tych wykonawcow sklada dokumenty i oswiadczenia opisane w Rozdziale VI.2. i 
VI.3. SIWZ. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania w oparciu o art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca przedlozy : 
a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiqcego Zalqcznik 

nr 5 do SIWZ, 
b) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystawiony nie wczesniej niz 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert, 

c) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego 
potwierdzajqee, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenie 
ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty 
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu 
- wystawione nie wczesniej niz 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert, 

d) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajqee, ze wykonawca nie 
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub 
potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji 
wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqee przed uplywem terminu 
skladania ofert, 

e) Aktualnq informacjf z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionq nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem 
terminu skladania ofert, 

f) Aktualnq informacjf z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionq nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem 
skladania ofert, 

g) Aktualnq informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionq nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem 
terminu skladania ofert. 

3) Wykonawca wraz z ofertq przedlozy liste podmiotow nalezqcych do tej samej grupy 
kapitalowej, o ktorej mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze nie 
nalezy do grupy kapitalowej, wg wzoru stanowiqcego 
Zalqcznik nr 6 do SIWZ. 

4) Jezeli, w przypadku Wykonawcy majqeego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, majq miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sklada w 
odniesieniu do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sqdowego albo administracyjnego 
miejsca zamieszkania dotyczqee niekaralnosci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed 
uplywem terminu skladania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osob 
nie wydaje sie takich zaswiadczeri - zastepuje sie je dokumentem zawierajqeym 
oswiadczenie zlozone przed wlasciwym organem sqdowym, administracyjnym albo 
organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub 
przed notariuszem. 

5) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w miejsce dokumentow, o ktorych mowa w: 

Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2) do 4) oraz 6) SIWZ, sklada dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqee 
odpowiednio, ze: 
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a) Nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogloszono upadlosci (wystawiony nie 

wczesniej niz 6 m-cy przed uplywem skladania ofert, 
b) Nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i 

zdrowotne, albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji 
wlasciwego organu (wystawiony nie wczesniej niz 3 m-ce przed uplywem skladania 
ofert), 

c) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie (wystawiony nie 
wczesniej niz 6 m-cy przed uplywem skladania ofert), 
Rozdziale VI pkt 2 ppkt 5) i 7), sklada zaswiadczenie: wlasciwego organu sadowego 
lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, ktorej dokument dotyczy w 
zakresie, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10, 11 ustawy Pzp (wystawiony nie 
wczesniej niz 6 m-cy przed uplywem skladania ofert). 

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow okreslonych w pkt 5, zastepuje sie je 
dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okresla sie takze osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, zlozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym 
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. Termin wystawienia dokumentu stosuje sie odpowiednio. 

6) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaiacych sie o udzielenie zamowienia 
publicznego: 

a) Kazdy z Wykonawcow oddzielnie zobowiazany jest udokumentowac, iz nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zlozenie dokumentow 
i oswiadczen, o ktorych mowa w Rozdziale VI. pkt 2 SIWZ, oswiadczenie okreslone 
w Rozdziale VI. pkt 3 - moze bye rowniez zlozone przez pelnomocnika Wykonawcow 
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia w imieniu tych Wykonawcow), 

b) Wykonawcy zobowiazani sq ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w 
postepowaniu lub do reprezentowania ich w postepowaniu i do zawarcia umowy, 
pelnomocnictwo nalezy zalaczyc do oferty. 

7) Zamawiajqcy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli 
dokumentow, oswiadczen potwierdzajqeych spelnianie warunkow udzialu w 
postepowaniu, ktorzy nie zlozyli pelnomocnictw, lub ktorzy zlozyli oswiadczenia i 
dokumenty zawierajqce bledy, lub ktorzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa do uzupelnienia 
tych dokumentow w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupelnienia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie postepowania. 
Zlozone na wezwanie Zamawiajqcego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac 
spelnianie przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu oraz spelnianie przez 
oferowane dostawy wymagah okreslonych przez Zamawiajqcego, nie pozniej niz w dniu w 
ktorym uplynql termin skladania ofert. 

Wykonawca zobowiazany jest wykazac, nie pozniej niz na dzieri skladania ofert, spelnianie 
warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z 
powodu niespelnienia warunkow o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Pzp. 
8) W zwiqzku z wejsciem w zycie z dniem 18 kwietnia 2016 r. przepisow Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie 
zamowieh publicznych, uchylajqcej dyrektywe 2004/18/WE zwanq „dyrektywq klasycznq" 
majqc na uwadze zasady bezposredniej skutecznosci dyrektywy, Zamawiajqcy dopuszcza, 
w miejsce Oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu oraz 
Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zlozenie oswiadczenia wlasnego 
Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) 
zgodnie z Rozporzqdzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 
r. ustanawiajqeym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 



zamowienia. Instrukcja Wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamowienia dostepna jest na stronie Urzedu Zamowieh Publicznych pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf 

8.1. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia, w przypadku wykorzystania tego 
formularza i zlozenia go wraz z ofertq, nalezy wypelnic odpowiednio w zakresie i formie 
zwiazanym z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami dotyczacymi stosownych 
warunkow podmiotowych uczestnictwa w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy. 
8.2. Na potrzeby niniejszego postepowania Jednolity Europejski Dokument Zamowienia 
sklada sie w formie pisemnej wraz z Ofertq. 
8.3. Majac na uwadze powyzsze Zamawiajqcy informuje, iz: 
a) akceptuje oswiadczenie wlasne Wykonawcy skladane w postaci Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamowienia wedlug Rozporzadzenia wykonawczego 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacego standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz. Urz. U E L 3/16); w 
przypadku nie dolqczenia do oferty dokumentow podmiotowych potwierdzajacych 
spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z 
postepowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; 

b) w przypadku, gdy Wykonawca powoluje sie w Jednolitym Europejskim Dokumencie 
Zamowienia na dostepnosc dokumentow w bezplatnych, ogolnodostepnych bazach 
danych pahstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazac te 
bazy danych, aby Zamawiajqcy mogl samodzielnie pobrac te dokumenty; 

c) w przypadku, gdy Wykonawca powoluje sie na dokumenty podmiotowe, bedqce w 
posiadaniu Zamawiajqcego, Wykonawca powinien wnioskowac, aby Zamawiajqcy 
uwzglednil te dokumenty. 

8.4. Zamawiajqcy dopuszcza w odniesieniu do Wykonawcy mozliwosc zastosowania 
instytucji tzw. self - cleaning, - w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy 
z postepowania - istnieje mozliwosc przedstawienia przez tego Wykonawce dowodow na 
to, ze podjql srodki wystarczajqce do wykazania jego rzetelnosci (w tym ze: (1) naprawil 
szkode lub zadoscuczynil za doznanq krzywde, (2) podjql wspolprace z organami 
scigania; (3) podjql konkretne srodki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie 
do zapobiegania kolejnym przestepstwom lub nieprawidlowemu postepowaniu); w takim 
przypadku Zamawiajqcy rozpatrzy dowody wskazane wyzej i dokona ich oceny w swietle 
przeslanek wykluczenia Wykonawcy okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz w ust. 
2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. 
8.5. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia moze zawierac takze informacje 
dotyczqce podmiotow trzecich, jezeli Wykonawcy powolujq sie na ich zasoby w celu 
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu. 
8.6. Zamawiajqcy zastrzega, iz na dowolnym etapie postepowania o udzielenie 
zamowienia publicznego moze wezwac Wykonawcow w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 
do przedlozenia wszystkich lub niektorych dokumentow potwierdzajqcych, jezeli jest to 
niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania. 
8.7. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o zamowienie formularz 
JEDZ sklada kazdy z Wykonawcow. 
8.8. Wykonawca, ktory bierze udzial w postepowaniu samodzielnie, ale w celu 
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, powoluje sie na zasoby 
podmiotu trzeciego sklada odrebny JEDZ podmiotu trzeciego. 

Informacja na temat wadium: 
Zamawiajqcy wymaga zlozenia, do dnia 24 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00, wadium: 
Czesc I zamowienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektow Zamawiajqcy 
zqda wniesienia wadium w wysokosci 21.000,00 zl (slownie zlotych dwadziescia jeden 
tysiecy 00/100). 

https://www.uzp.gov.pl/
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Czesc II zamowienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oswietlenia 
drogowego Zamawiajqcy zqda wniesienia wadium w wysokosci 18.000,00 zl (slownie 
zlotych osiemnascie tysiecy 00/100). 
W przypadku ubiegania sie przez Wykonawce o dwie czesci zamowienia, zobowiazany 
jest on do wniesienia wadium na kazda czesc odrebnie. 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Najnizsza cena 98% 
Termin platnosci faktury 2%. 

11. Miejsce oraz termin skladania ofert: 
Oferty (Czesc I, Czesc II zamowienia) nalezy skladac w siedzibie zamawiajqcego: Urzqd 
Gminy w Zakrzewie, ul. Lesna 1, 87-707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 24 
sierpnia 2016 r. do godz. 11:00. 

12. Termin zwiqzania oferta: 
Termin zwiqzania ofertq wynosi 60 dni. 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 
Zamawiajqcy nie zamierza zawrzec umowy ramowej w tym postepowaniu. 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupow wraz z adresem 
strony internetowej, na ktorej bedq zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce 
dynamicznego systemu zakupow: 
Zmawiajqcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow w tym 
postepowaniu. 

15. Informacja o przewidywanym wyborze naikorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona aukcja 
elektroniczna: 
Zamawiajqcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznym w tym postepowaniu. 

16. Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupelniajqcych, o ktorych mowa w art.67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4,jezeli zamawiajqcy przewiduje udzielenie takich 
zamowieh. 
Zamawiajqcy nie przewiduje zamowieh uzupelniajqcych w tym postepowaniu. 

17. Ogloszenie o zamowieniu zostalo zamieszczone w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej 
nr 2016/S 136-245801 w dniu 16 lipca 2016 r. 

Zakrzewo, 18 lipca 2016 r. 


