
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

www.wegliniec.pl 

Ogłoszenie nr 339471 - 2016 z dnia 2016-11-09 r.  
Węgliniec: Dostawa energii elektrycznej energii elektrycznej na potrzeby Gminy 

Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej  
nie  
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych  
nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 
wykonawców albo ich jednostki (w %)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 
krajowe prawo zamówień publicznych: 

 



Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgliniec, krajowy numer identyfikacyjny 
23082141100000, ul. ul. Sikorskiego  3, 59940   Węgliniec, woj. dolnośląskie, 
państwo Polska, tel. 075 77 11 435, e-mail , faks 075 77 12 551.  
Adres strony internetowej (URL): www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy 
i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 
można uzyskać pod adresem (URL) 
nie  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia  
tak  
www.wegliniec.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 
można uzyskać pod adresem  
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 
przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
w formie pisemnej za pośrenictwem operatora pocztowego, kurierem lub osobiście  
Adres:  
Urząd Gminy i Miasta, ul. Sikorskiego 3, 59 - 940 Węglinec  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  



Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 
uzyskać pod adresem: (URL)  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii 
elektrycznej energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek 
organizacyjnych  
Numer referencyjny: UR.271.11.2016.ZP 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 
dialog techniczny  
nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.3. zakres zamówienia 
obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do: a) 59 punktów odbioru energii dla 
zasilania m.in. oświetlenia ulicznego, świetlicy, domów przedpogrzebowych, 
budynku Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, fontanna, dla których płatnikiem faktur 
za energię elektryczną jest Gmina Węgliniec; b) 2 punktów odbioru energii dla 
zasilania budynku szkoły i budynku świetlicy, dla których płatnikiem faktur za 
energię elektryczną jest Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie; c) 3 punktów 
odbioru energii dla zasilania budynku szkoły, budynku sali gimnastycznej oraz 
boisk sportowych „ORLIKI”, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną 
jest Szkoła Podstawowa w Ruszowie, wchodząca w skład Zespołu Szkół w 
Ruszowie; d) 1 punkt odbioru energii dla zasilania budynku Gimnazjum, dla którego 
płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gimnazjum w Ruszowie; wchodzące w 
skład Zespołu Szkół w Ruszowie ; e) 2 punktów odbioru energii dla zasilania 
budynku szkoły, budynku świetlicy, dla których płatnikiem faktur za energię 
elektryczną jest Szkoła Podstawowa w Węglińcu, wchodząca w skład Zespołu Szkół 
w Węglińcu ; f) 1 punkt odbioru energii dla zasilania budynku szkoły, dla których 
płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Szkoła Podstawowa w Starym 
Węglińcu, będąca filią szkoły Podstawowej w Węglińcu wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół w Węglińcu ; g) 1 punkt odbioru energii dla zasilania budynku 
Gimnazjum, dla którego płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gimnazjum w 
Węglińcu; wchodzące w skład Zespołu Szkół w Węglińcu; h) 1 punkt odbioru 
energii dla zasilania budynku przedszkola, dla którego płatnikiem faktur za energię 
elektryczną jest Przedszkole Miejskie w Węglińcu ; i) 10 punktów odbioru energii 
dla zasilania budynku Domu Kultury w Ruszowie, Dom Kultury w Zielonce, Dom 
Kultury w Czerwonej Wodzie, Węglinieckie Centrum Kultury w Węglińcu, 
Biblioteka Publiczna w Węglińcu, Dom Kultury w Starym Węglińcu, Dom Kultury 
w Jagodzinie, Biblioteka w Jagodzinie 30, Świetlica Środowiskowa w Piasecznej, 
Świetlica wiejska w Kościelnej Wsi dla których płatnikiem faktur za energię 
elektryczną jest Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu 3.4. Zestawienie 



punktów odbioru wraz z warunkami rozliczeń wyszczególniono w załączniku nr 1 
do siwz. 3.5. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy. 
3.6. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD), w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy 
na sprzedaż energii elektrycznej. 3.7. Planowana wysokość zużycia energii 
elektrycznej w okresie trwania umowy dla poszczególnych punktów poboru 
określonych w załączniku nr 1 wynosi ok. 632 MWh. W tym energia rozliczana 
a)całodobowo w grupie C11 b)w grupie szczytowej C12a c)w grupie 
pozaszczytowej C 12a d)w grupie dziennej O12 e)w grupie nocnej O12 3.8. 
Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkował 
dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą 
ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 3.9. Moc umowna, 
warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określane jest 
każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a OSD. 3.10. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia 
funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii 
elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca dokonywać będzie 
bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie 
standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w złączniku nr 1 do 
siwz. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii 
elektrycznej Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z 
bilansowaniem handlowym z umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do 
OSD, przechodzą na Wykonawcę. 4. Energia elektryczna kupowana na podstawie 
umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że 
Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy 
Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w 
obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania 
jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty 
według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 
sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie energią elektryczną ( Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w każdym 
później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 
4.1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną – 80  
 
II.5) Główny kod CPV: 09310000-5 
Dodatkowe kody CPV:65310000-9 
II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 
wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 
lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 



pkt 3 ustawy Pzp: 9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których 
mowa w art. 67 ut. 1 pkt. 6 w ilości do 20% zamówienia podstawowego  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 
dynamiczny system zakupów: 
data zakończenia: 31/12/2017 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesje na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 
wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek poprzez złożenie oświadczenia 
własnego – stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek poprzez złożenie oświadczenia 
własnego – stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 
ust. 5 ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W 
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 
PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) odpis 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; 
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 
PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU:  
aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 
PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
3) Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka 
korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego 
postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy 
występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z 
dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, 
będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę 
udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie 
oryginału. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, do oferty 
należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien 
wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik. 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 
ofert katalogów elektronicznych:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
nie  



Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 
udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 
partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 
systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 
elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 
opisu przedmiotu zamówienia: 
nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 
postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 



elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 

cena 60 

termin płatnosci 40 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 
(przetarg nieograniczony)  
nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 
opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym 
muszą odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 
licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 
minimalnych wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: nie  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 
wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia 
zmian w tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 144 ustawy- Prawo 
zamówień publicznych. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub 
przez Wykonawcę. 3. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia 
określony w SIWZ. 4. Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym 
pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem 
nieważności. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) 
wprowadzenia zmian w wykonywanych pracach, jeżeli konieczność wprowadzenia 
tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy, a zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego; 2) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian 
spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze 



skutkiem z nich wynikającymi 3) wprowadzenia nowego punktu poboru energii 4) 
Wysokości wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w 
okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku 
VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. 5) Zmiana zostanie 
wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy. 
6) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w 
opisie przedmiotu zamówienia. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 
144 ustawy- Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana adresów, 2) utrata mocy lub 
zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim 
przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danych 
czasie aktów prawa, 7. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt. 1 - 2 dokonywane są w 
drodze jednostronnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia 
doręczenia go drugiej Stronie.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 
dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 18/11/2016, godzina: 12:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 
ogłoszeniem):  
nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu  
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

 


