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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”

CPV: 09310000-5, 65310000-9

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Zamawiający: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26, 30-302
Kraków, NIP: 6762282218
tel. 12 267 27 03, faks 12 267 40 79, e-mail: muzeum@manggha.pl
1.2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Piotr Augustyn – w sprawie procedury: piotr.augustyn@manggha.pl
Daniel Seidler – w sprawach technicznych: daniel@manggha.pl
1.3. Oznaczenie postępowania: ZP/1/09/2017
Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie zamówienia.
1.4. Strona internetowa, na której zamieszczono SIWZ: www.manggha.pl
1.5. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia „Prawem zamówień publicznych”.
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
do obiektów Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie przy ul. M.
Konopnickiej 26.
2.2. Wspólny słownik zamówień (CPV):
09310000-5 – elektryczność;
65310000-9 – przesył energii elektrycznej.
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia o wartości szacunkowej za okres
jednego miesiąca. Zmianie może ulec okres obowiązywania umowy o jeden miesiąc.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie wykonywane w okresie dwunastu miesięcy od daty zawarcia umowy.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania oraz spełniają następujący warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej:
a) posiadają i przedstawią aktualną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie
obrotu energią elektryczną.
5. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
5.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie
przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Prawa zamówień publicznych.
5.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 Prawa
zamówień publicznych.
5.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i
14 oraz 16-30 lub ust. 5 Prawa zamówień publicznych, 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,
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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. Zdania pierwszego 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione
dowody za wystarczające.
5.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA
6.1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty następujące
dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;
b) pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) - w przypadku podpisania oferty przez osoby nie
wymienione w odpowiednim rejestrze, lub - w przypadku podmiotów występujących
wspólnie - pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z
podmiotów występujących wspólnie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z
jednym z wzorów stanowiących Załączniki nr 5 i 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa Prawa zamówień publicznych, przewiduje możliwość w
pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
6.4. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
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na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
6.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
a) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć aktualną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie obrotu
energią elektryczną. Ocenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu polegać
będzie na sprawdzeniu treści koncesji, jej aktualności, a w przypadku dołączenia
kserokopii także potwierdzenia z oryginałem;
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia należy przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działaności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa zamówień publicznych;
c) dokumenty podmiotów zagranicznych: informacja z odpowiedniego rejestru lub inny
równoważny dokument. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej 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 Prawa zamówień
publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się wymienionych w zdaniach poprzednich
dokumentów, 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, z uwzględnieniem terminów ich ważności. 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 tego
dokumentu.
6.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych, 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, należy przedłożyć: pisemne zobowiązanie podmiotów
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trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 7 do SIWZ.
6.7. Inne wymagane dokumenty: formularz ofertowy wraz ze szczegółową kalkulacją ceny zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
6.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli
Zamawiający posiada aktualne 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 2014 r. poz.
1114). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury
postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do
wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
6.10.
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Prawa zamówień
publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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
dotyczą każdego z nich. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
pisemnej lub w formie elektronicznej.
6.11.
W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
6.12.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku.
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6.13.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

7. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
7.3. 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 pkt 5 niniejszej SIWZ.
7.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.5. 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, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
7.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych, 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, Zamawiający może żądać dokumentów, 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;
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
7.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzają spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w pkt 7.1. SIWZ.

8. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
8.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
8.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
zamieszcza informację o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.
SIWZ.
8.4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia wypełnione
oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.
8.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
8.6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
8.7. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga, aby osoby
biorące udział w wykonywaniu zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania
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umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie dotyczące tych osób, biorących udział w
obsłudze zamówienia. Wykonawca zobowiąże się, że osoby te w okresie realizacji
zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

9. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
9.1. 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.
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z
Wykonawców musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
10.1.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2017 r. poz. 1219 ze zm.). W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał poczty
elektronicznej, musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie się będzie
następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą
elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej
dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
10.2.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

10.3.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.4.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
10.5.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 10.4., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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10.6.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 10.4.
10.7.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
10.8.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
13.1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną w języku polskim na
maszynie do pisania lub w formie wydruku komputerowego.
13.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13.3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13.4.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ.
13.5.
Wszystkie strony zawierające jakąkolwiek treść winny być ponumerowane i
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
13.6.
Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych
dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez
osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
13.7.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy z
napisem: „OFERTA – Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej –
ZP/1/09/2017”.
13.8.
W razie konieczności wprowadzenia zmian do złożonej oferty, Wykonawca swoje
oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinien złożyć Zamawiającemu na piśmie przed
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upływem terminu składania ofert w trwale zamkniętej kopercie opisanej tak jak oferta z
dodatkiem „Zmiana”.
13.9.
W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób
nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie
informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych
informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie oznaczonej klauzulą
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać”.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1.
Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. M.
Konopnickiej 26 w sekretariacie, w terminie do 20 września 2017 r. do godz. 12.00.
14.2.
Otwarcie ofert nastąpi 20 września 2017 r. do godz. 12.10. w siedzibie
Zamawiającego w Krakowie przy ul. M. Konopnickiej 26 (informacja o pokoju w
sekretariacie).
14.3.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.

14.4.
Na podstawie art. 84 ust. 2 Prawa zamówień publicznych oferta złożona po upływie
terminu do składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona.
14.5.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.6.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące cen ofert.
14.7.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
15.1.
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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15.2.
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
15.3.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym w Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.
15.4.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami od podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług
(VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 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.
15.5.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
16.1.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie.
16.2.
W przypadku wystąpienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także innej omyłki
polegającej na niezgodności treści oferty niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty z
SIWZ, Zamawiający dokona poprawki oferty niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
16.3.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 60% - cena brutto oferty; 40% - termin
płatności.
16.4.
Punkty przyznawane za podane w pkt 16.3. kryteria będą obliczone według
następujących wzorów:
1) Dla kryterium cena brutto:
Liczba punktów = (CN / CB) x 60, gdzie:
CN – najniższa cena wśród cen zawartych w badanych ofertach,
CB – cena badanej oferty.
2) Dla kryterium termin płatności:
Liczba punktów (minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego wynosi
14 dni):
14 dni - 0 pkt; 15-21 dni - 15 pkt; 22-29 dni - 30 pkt; 30 dni i powyżej - 40 pkt
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16.5.
Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić
będzie końcową ocenę danej oferty.
16.6.
Najkorzystniejszą ofertę stanowić będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY
17.1.
Z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria
oceny ofert, zostanie podpisana umowa zawierająca istotne postanowienia określone w
Załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.
17.2.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje
wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych oraz udostępni na stronie internetowej www.manggha.pl i w miejscu publicznie
dostępnym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie informacje, o których mowa w art. 92 ust.
1 pkt 1 i 5-7 Prawa zamówień publicznych.
17.3.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy,
zobowiązany jest do:
1) złożenia Zamawiającemu projektu umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej,
zawierającej istotne postanowienia określone w Załączniku nr 4 – celem ich akceptacji,
(uwaga: brak w projekcie Wykonawcy istotnych postanowień przyjętych jako wiążące w
postępowaniu, skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy!)
2) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),
3) złożenie informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i załączenia
odpowiednich dokumentów, z których wynikać będzie uprawnienie do zawarcia umowy.
17.3.
Umowa zostanie zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 i art. 94 ust. 2 Prawa zamówień
publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
17.4.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
17.5.
Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności, o
których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
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13. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
13.1.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi postępowania, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa
zamówień publicznych.
13.2.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
13.3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Prawa zamówień
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Prawa
zamówień publicznych.
13.4.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami Prawa zamówień publicznych, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
13.5.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676
Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od
odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a
dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
13.6.
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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2
Prawa zamówień publicznych.
13.7.
Szczegółowa regulacja środków ochrony prawnej zawarta jest w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych.

14. POZOSTAŁE INFORMACJE
14.1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert
częściowych.
14.2.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
14.3.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

14.4.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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15. ZAŁĄCZNIKI
Integralną częścią niniejszej SIWZ są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – formularz oferty;
Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy;
Załącznik nr 4 – istotne postanowienia umowy;
Załącznik nr 5 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
Załącznik nr 6 – oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów.

Zatwierdzam:
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