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Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

ul. Dr. E.Rittlera 2 

16-500 Sejny 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia: 

„Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

w okresie 24 miesięcy od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.” 

 

znak postępowania: 11/ZP/2019 

Ogłoszenie nr 626012-N-2019 z dnia 2019-11-21 r. 
 

 
KODY CPV: 

09000000-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 

09300000-2  - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 221 000 Euro. 

 

 

 
       

          Zatwierdził: 
 
 
 
 
                                                                                                                 ....................................... 
                                                                                                                              (podpis)  
 

                                              Sejny, dnia 21.11.2019 r. 09.2 
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Część I Specyfikacji: 

 

Rozdział 1. 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; 

 

Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

ul. Dr. E.Rittlera 2 

16-500 Sejny 

Tel: 087 5172314  

Faks 087 5172335 

NIP: 844-17-84-785 

Regon: 790317340 

e-mail:  zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl 

www.szpital.sejny.pl 

Czynne w dni robocze od poniedziałku do piatku w godz. 7:00-14:35. 

 

 

Rozdział 2.  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA; 

 

2.1. Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

nie przekraczającej kwoty 221 000 EURO. 

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10  ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy     

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z rok 2019 poz. 1843) zwanej 

dalej „ustawą Pzp”. 

2.3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ” opracowano                              

dla Wykonawców, uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie 

przepisów ustawy Pzp. 

 

 

Rozdział 3.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach. 

mailto:zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl
http://www.szpital.sejny.pl/
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3.2. Przewidywane zużycie energii w okresie 24 miesięcy wynosi łącznie 1 293 592  kWh. 

3.3. Wykaz punktów odbioru i przewidywane zużycie w punktach zawiera Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.4. Zamawiający informuje, że Operatorem Usług Dystrybucji dla punktów poboru energii objętych 

postępowaniem jest  PGE Dystrybucja S.A. Sprzedawcą jest PGE Obrót S.A. - umowy 

rozdzielone, proces zmiany sprzedawcy realizowany jest po raz kolejny. 

3.5. Zamawiający oświadcza, że przewidywane zużycie stanowi jedynie przybliżoną wartość, która 

może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu. Niezależnie od wielkości faktycznego zużycia 

Sprzedawca zobowiązany jest do stosowania zaoferowanej w ofercie przetargowej ceny 

energii. Sprzedawca nie może dochodzić od odbiorców końcowych, żadnych roszczeń, jeżeli 

w okresie obowiązywania umowy odbiorcy końcowi zakupią mniejszą lub większą ilość energii 

elektrycznej od przewidywanej, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub 

zmniejszeniem ilości punktów poboru energii, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy 

zamówionej lub parametrów technicznych punktów poboru energii, faktycznych poborów 

energii. 

3.6. W przypadku zwiększenia się w trakcie trwania umowy zapotrzebowania Zamawiającego na 

energię elektryczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości 

zamówienia do 10% w stosunku do wielkości zamówienia podstawowego określonego             

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – prawo opcji. 

 

Przedmiot zamówienia wg kodu CPV:  

09000000-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 

09300000-2  - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
 

 

Rozdział 4.  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA; 

 

Umowa będzie obowiązywać od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r., jednakże wejdzie            

w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem 

skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także             

po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów 

dystrybucyjnych. 

 

 

Rozdział 5.  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; 
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5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp); 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

5.2. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 

a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

 

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa; 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

 

3) Zdolności techniczne lub zawodowe; 

 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

 

Rozdział 6.  

WYKLUCZENIE WYKONAWCY; 

 

6.1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który: 

a) podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1              

pkt 12-22 ustawy Pzp; 

 b) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 

(należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.            

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369,1571 i 1667), złożyli 

odrębne oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia) –              

do potwierdzenia oświadczeniem składanym w terminie 3 dni liczonym od dnia 

ogłoszenia na stronie internetowej www.szpital.sejny.pl  informacji „z otwarcia 

ofert”; 

 c) podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 

ustawy Pzp tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku                 

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz.U. 

z 2019 r. Poz. 243,326,912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

http://administracja.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2017.026.0000229,USTAWA-z-dnia-16-lutego-2007-r-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow.html
http://www.szpital.sejny.pl/
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postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli prze 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r.  –  Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 498, 912,1495 i 1655 ze zm.);  

 

     6.2.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

6.3.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 

20 lub ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom, przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu zachowaniu Wykonawcy. Regulacje o których mowa w zdaniu 

pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 

oraz nie upłynął określony w  tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                      

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 6.3. SIWZ. 

6.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania                              

o udzielenie zamówienia. 

 

 

Rozdział 7. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA; 

 

   7.1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

       a) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – 

załącznik nr 4 do SIWZ; 

       b) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik 

nr 5 do SIWZ.  

  7.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej                      

(www.szpital.sejny.pl) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz          ze 

http://www.szpital.sejny.pl/
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złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ. 

7.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, 

o których mowa  w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. 

7.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                        

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich, lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału                           

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

7.5. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, 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. 

 

 

Rozdział 8. 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

oświadczeń i dokumentów: 

 

8.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                                                                   

w postępowaniu:  

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności, o których mowa w pkt 5.2 pkt 1 SIWZ, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy: 

a)  kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej koncesji na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, 

8.2.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w  

postępowaniu: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
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8.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. lit. a) SIWZ-  

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości. 

8.5. 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 pkt. 8.2. lit a) 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 złożonej przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby.  

8.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. i 8.5. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

8.7. 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.  

 

Rozdział 9.  

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH  

PODMIOTÓW ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

 

9.1. Wykonawca może polegać na zasobach technicznych, zawodowych innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca                

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

9.2. Z zobowiązania podmiotu ma wynikać w sposób jednoznaczny wola udzielenia Wykonawcy 

odpowiedniego zasobu, czyli zakres, rodzaj, czas udzielenia zamówienia. Z treści dokumentu 
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musi jasno wynikać: 

a)    zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotów, przez Wykonawcę,                          

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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

d)   czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                            

lub wykształcenia, realizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą.  

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału                

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,          

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt. 6.1. lit. c) 

SIWZ. 

9.4. 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 informację o tych podmiotach                         

w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1. lit. a i  b) SIWZ.  

9.5. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do 

przedstawienia do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.2. lit. a) SIWZ. 

9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 9.1. SIWZ,                         

nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 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, o których mowa  w pkt. 9.1. SIWZ. 

 

PODWYKONAWSTWO: 
9.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.   

9.8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

9.9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie   

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców . 

9.10. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Projekcie Umowy 

będącej załącznikiem do SIWZ.   
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ROZDZIAŁ 10.  

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10c-10e USTAWY PZP, 

PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ, NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;  

10.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający                                       

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,                      

za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 7, 8 i 9 

niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa                                

w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę 

pisemną. 

10.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się  

znakiem postępowania określonym w SIWZ. 

10.3.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr. E.Rittlera 2, 16-500 Sejny. 

10.4. Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane przez  
Wykonawcę drogą elektroniczną winny  być kierowane na adres e-mail:   
zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl a  faksem  na nr 87 5172335 

 

10.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

10.6.  Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają: 

a) w sprawie procedury przetargowej: 

 Jolanta Szafranowska, e-mail:zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl 

b) w sprawie przedmiotu zamówienia: 

 Jolanta Szafranowska, e-mail:zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl 

Rozdział 11. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM; 

 

11.1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł 

mailto:zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl
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(słownie: pięć tysięcy złotych  00/100). 

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 

29.11.2019 r. do godz. 11:00.     

11.2.   Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

       a)  w pieniądzu: 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2019 r. Poz. 310, 836,1572 ze zm.  ). 

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego           

nr rachunku 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002, Tytułem: wadium – przetarg na 

dostawę energii elektrycznej 

11.4.   Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę   

zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 

11.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem                    

z ofertą w osobnej kopercie. 

 

Rozdział 12.  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ; 

 

12.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  

12.2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając               

o tym Zamawiającego. 

12.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody                       

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 Rozdział 13.  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT; 
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13.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

a)  wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 2 do SIWZ; 

b) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ; 

b) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4                   

do SIWZ; 

c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5 do 

SIWZ;  

d) zobowiązanie wymagane postanowieniami Części I, Rozdział 9, pkt. 9.2. SIWZ w 

przypadku gdy Wykonawca  polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w  postępowaniu; 

e) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców                        

do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają  pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy 

Pzp); 

f) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty                              

(np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); 

g)  oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 

13.2. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. 

13.3. Kopertę podpisać w następujący (lub podobny) sposób: PRZETARG NIEOGRANICZONY – 

„Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Sejnach  

w okresie 24 miesięcy od 01.01.2020 r.do 31.12.2021 r.” 

13.4. Wykonawca składa ofertę w jednej kopercie, sporządzoną w języku polskim. Ofertę składa 

się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty 

były trwale spięte (zszyte), w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty, a każda 

zapisana strona ponumerowana.  

13.5. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ.  

13.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

13.7. Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem 

prawnym wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności 

gospodarczej albo z umowy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego swoje uprawnienia. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być 

złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

13.8. Oświadczenia, o których mowa w „Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich 
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dokumenty te mogą być składane”, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na 

zdolnościach lub sytuacji, których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale.   

13.9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 

13.8.  SIWZ składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

13.10. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane 

własnoręcznym podpisem. 

13.11. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, albo podwykonawca – odpowiednio, w 

zakresie dokumentów, którego z nich dotyczą. 

13.12. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane 

własnoręcznym podpisem.     

13.13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie 

informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający 

mu na ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.  

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa”.  

13.14.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

13.15. Oferta winna być przygotowana na drukach wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ. W przypadku stosowania własnych druków muszą one bezwzględnie zawierać 

wszystkie elementy i opisy zawarte w drukach załączonych do niniejszej SIWZ. 

13.16.  Wszystkie koszty związane z przygotowaniem ofert i ich złożenia ponosi Wykonawca. 

 

 

Rozdział 14. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT; 

 

14.1. Zamkniętą opisaną kopertę zawierającą ofertę, należy złożyć w terminie do dnia     

29.11.2019 r. do godz. 11:00  w siedzibie SP ZOZ w Sejnach, ul. Dr. E. Rittlera 2, 16-500 

Sejny (sekretariat). 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr. E.Rittlera 2, 16-500 Sejny . 
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Rozdział 15.  

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY;  

 

15.1. Wykonawca określi cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która 

obejmować będzie wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

15.2. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, 

uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych), 

obejmującą należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

15.3.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

15.4.  Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym:  

 • wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,  

 • importu usług lub towarów, 

 • mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.  

 Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Rozdział 16.  

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIE WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT;  

 

16.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie:  

      CENA – „C” - 100% 

a) Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym. 

b) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena oferty jest ceną zawierającą 

obowiązujący podatek VAT. 

c) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

d) Punkty  dla danej oferty obliczane będą wg wzoru :  
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najniższa cena brutto z badanych ofert 

C = ---------------------------------------------------------- x 100pkt 

cena brutto oferty badanej 

 

16.2. Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.  

Cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi tj. dostawy 

energii elektrycznej. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych 

wymagań Zamawiającego – jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych 

standardach. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.  z 2007 r. nr 93 poz. 623 

ze zm.) natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną określa Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną (Dz. U. rok 2019 poz. 503 ze zm.). Standardy jakościowe energii 

elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (t.j. Dz.U.  rok 2019 poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556 ze zm.). 

 

Rozdział 17.  

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO;  

 

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp (Dz. U  z roku 2019 

poz. 1843). 

 

Rozdział 18.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY; 

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 
 
Rozdział 19. 

 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 

UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,             
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ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH; 

 

19.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem wynikającym z art. 144 ustawy Pzp. 

19.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. 

19.3. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ustawy Pzp określa następujące okoliczności, 

które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w 

stosunku do treści złożonej oferty, w zakresie: 

a) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku 

ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę 

wynikającą ze zmiany tej stawki, 

b)  zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, przy 

czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu 

poboru, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi 

sprzedaży energii elektrycznej na danym ppe przez innego Sprzedawcę, budowy nowych 

punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie 

odbiorcy/płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem 

przy którym znajduje się dane ppe, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych 

uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu 

poboru przez Zamawiającego, 

c)  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej: ze zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh 

brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany 

opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, 

d) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów 

poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z 

przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania 

dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży, 

e) zmiany wielkości mocy umownych i grup taryfowych, 

 f) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

g) zmiany nr konta, na które Zamawiający winien przelewać wynagrodzenie Wykonawcy, 

h) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 

19.4. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
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19.5. Wykonawca rezygnuje z wszelkich innych opłat niż wymienione w ofercie. 

19.6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wzór pełnomocnictwa do umowy stanowi 

załącznik nr 1 do umowy. Wykaz obiektów do umowy stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

 

 
Rozdział 20.  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY               

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA;  

 

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.    

Rozdział 21.  

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W przypadku, gdy oferta zostaje złożona przez: 
 wykonawcę będącego osobą fizyczną,  
 wykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,  
 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie),  
 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone  
w informacji z KRK),  

 osobę fizyczną skierowaną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Sejnach, adres: ul. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny, reprezentowany przez Dyrektora 
SP ZOZ w Sejnach – Waldemara Kwaterskiego, adres e-mail: w.kwaterski@szpital.sejny.pl, 
tel. 087 517 23 17; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Sejnach jest Bartosz Wiżlański, adres e-mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl,  tel. 
087 517 23 46; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii 
elektrycznej na potrzeby Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonym; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu  

mailto:w.kwaterski@szpital.sejny.pl
mailto:b.wizlanski@szpital.sejny.pl
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o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp;   

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień publicznych Wykonawca ubiegając się o udzielenie 
zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-
prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki 
wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO 
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca 
bezpośrednio pozyskał.  

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO. 
 
W tym celu Wykonawca w ofercie składa oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wypełniłem 
obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”. 
 

 

 

Część II Specyfikacji: 

 

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych; 

Zamawiający nie ddooppuusszzcczzaa  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt  cczzęęśścciioowwyycchh..    

  

2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

 

3. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 
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Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

 
4. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 

wymaga lub dopuszcza ich składanie; 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
 
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego; 

Adres poczty elektronicznej:zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl 

Adres strony internetowej: www.szpital.sejny.pl  

 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenie  w walutach obcych; 

Zamawiający nie przewiduje rozliczania zadania w walutach obcych.  

 

7. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:   

      a)informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej, 

Nie dotyczy. 

      b)wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych, 

Nie dotyczy. 

      c)informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji 

elektronicznej; 

Nie dotyczy. 

 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje                 

ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

9. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 

ustawy Pzp, określenie  w szczególności: 

a) liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania, 

Nie dotyczy. 

b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  

o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań. 

mailto:zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl
http://www.szpital.sejny.pl/
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Nie dotyczy. 

 

10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 

ustawy Pzp. 

Nie dotyczy. 

 

11.  W przypadku zamówień na roboty budowlane: 

a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania, 

Nie dotyczy. 

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy                

lub usługi, które,  z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług,                     

nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający 

określa takie informacje; 

Nie dotyczy. 

 

12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 

zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie                                     

z art. 143 a ust. 3 ustawy Pzp. 

Nie dotyczy. 

 

13. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

Nie dotyczy. 

 

14. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10 a ust.2  

ustawy Pzp. 

Nie dotyczy. 

 

15. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną 

liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz 

kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia 

zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż 

maksymalna liczbie części. 

Nie dotyczy. 
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Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2. Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 4 do 

SIWZ. 

5. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik Nr 5 do SIWZ. 

6. Oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,         

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – załącznik Nr 6 do SIWZ. 

7. Projekt umowy – załącznik Nr 7 do SIWZ: 

a) Wykaz obiektów Zamawiającego objętych umowami - załącznik Nr 1 do umowy, 

b) Wzór pełnomocnictwa - załącznik Nr 2 do umowy. 

 

           .................................................... 


