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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379995-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Świecie: Elektryczność
2018/S 167-379995
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
Świecie
86-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jarzembowska
Tel.: +48 523332353
E-mail: jarzembowska@swiecie.eu
Faks: +48 523332351
Kod NUTS: PL618
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.swiecie.eu
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Bukowiec
ul. dr. Fl. Ceynowy 14
Bukowiec
86-122
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jarzembowska
Tel.: +48 523332353
E-mail: jarzembowska@swiecie.eu
Faks: +48 523332351
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gm-bukowiec.rbip.mojregion.info

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Dragacz
Dragacz 7a
Dragacz
86-134
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jarzembowska
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Tel.: +48 523332353
E-mail: jarzembowska@swiecie.eu
Faks: +48 523332351
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dragacz.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Drzycim
ul. Podgórna 10
Drzycim
86-140
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jarzembowska
Tel.: +48 523332353
E-mail: jarzembowska@swiecie.eu
Faks: +48 523332351
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.drzycim.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
Lniano
86-141
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jarzembowska
Tel.: +48 523332353
E-mail: jarzembowska@swiecie.eu
Faks: +48 523332351
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lniano.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Nowe
pl. Św. Rocha 5
Nowe
86-170
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jarzembowska
Tel.: +48 523332353
E-mail: jarzembowska@swiecie.eu
Faks: +48 523332351
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gminanowe.pl
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I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
Osie
86-150
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jarzembowska
Tel.: +48 523332353
E-mail: jarzembowska@swiecie.eu
Faks: +48 523332351
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.osie.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Pruszcz
ul. Główna 33
Pruszcz
86-120
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jarzembowska
Tel.: +48 523332353
E-mail: jarzembowska@swiecie.eu
Faks: +48 523332351
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pruszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Świekatowo
ul. Dworcowa 20 A
Świekatowo
86-182
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jarzembowska
Tel.: +48 523332353
E-mail: jarzembowska@swiecie.eu
Faks: +48 523332351
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.swiekatowo.lo.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Cekcyn
ul. Szkolna 2
Cekcyn
89-511
Polska
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Osoba do kontaktów: Anna Jarzembowska
Tel.: +48 523332353
E-mail: jarzembowska@swiecie.eu
Faks: +48 523332351
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.cekcyn.pl/Article/get/id,19614.html
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1
Tuchola
89-500
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jarzembowska
Tel.: +48 523332353
E-mail: jarzembowska@swiecie.eu
Faks: +48 523332351
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miasto.tuchola.pl/Article/get/id,22272.html

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.swiecie.eu/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Świecie
Wojska Polskiego 124
Świecie
86-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jarzembowska
Tel.: +48 523332353
E-mail: jarzembowska@swiecie.eu
Faks: +48 523332351
Kod NUTS: PL618
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.swiecie.eu

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 31.10.2019 r.
Numer referencyjny: OR.271.16.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej punktów poboru szczegółowo opisanych w
Załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Dostawy o łącznym szacowanym wolumenie 4 284,84 MWh (+/-15 %) realizowane będą do 681 punktów
poboru (PPE) z tego:
Strefa I 3 200,21 MWh
Strefa II 1 084,63 MWh
Strefa III 0,00 MWh
3. Szczegółowe dane dotyczące punktów poboru, wraz ze wskazaniem zużyć w strefach, danymi dot.
wystawiania faktur zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Dostawy odbywać się będą w okresie od 1.1.2019 r. do 31.10.2019 r. z zastrzeżeniem, że od 1.1.2019
r. dostawy realizowane będą do PPE Gminy Cekcyn i Gminy Tuchola. Do punktów poboru pozostałych
zamawiających dostawy realizowane będą od 1.4.2019 r.
5. Stosowane okresy rozliczeniowe: 2 miesiące.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Powiatu Świeckiego i Tucholskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej punktów poboru szczegółowo opisanych w
Załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Dostawy o łącznym szacowanym wolumenie 4 284,84 MWh (+/-15 %) realizowane będą do 681 punktów
poboru (PPE) z tego:
Strefa I 3 200,21 MWh
Strefa II 1 084,63 MWh
Strefa III 0,00 MWh
3. Szczegółowe dane dotyczące punktów poboru, wraz ze wskazaniem zużyć w strefach, danymi dot.
wystawiania faktur zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
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4. Dostawy odbywać się będą w okresie od 1.1.2019 r. do 31.10.2019 r. z zastrzeżeniem, że od 1.1.2019
r. dostawy realizowane będą do PPE Gminy Cekcyn i Gminy Tuchola. Do punktów poboru pozostałych
zamawiających dostawy realizowane będą od 1.4.2019 r.
5. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać
od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej
energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania
zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.
6. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
20.12.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej.
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne oraz
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29.12.2017 r.
7. Stosowane okresy rozliczeniowe: 2 miesiące.
8. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającymi
(odbiorcami energii elektrycznej - dalej „odbiorcami”) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).
9. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i
zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
10. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych
punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez
odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/
wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej.
11. Obowiązujące umowy nie wymagają wypowiedzenia.
12. W Załączniku nr 1 do SIWZ, kolumna „Zmiana sprzedawcy” wskazano w odniesieniu do których PPE
zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a w odniesieniu do których po raz kolejny.
13. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy nastąpią zmiany w zakresie Nabywcy / Odbiorcy wymagające
zawarcia nowej umowy dystrybucyjnej, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia OSD oświadczenia o
zgodzie na zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji lub zawarcia w imieniu odbiorcy umowy dystrybucji,
na co zamawiający udzieli stosownego Pełnomocnictwa.
14. W Załączniku nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nabywca” oraz „Odbiorca (adres do przesyłania faktur)” wskazano
adresy, na które należy przesyłać faktury. Dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną w
Umowie.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
18. W odniesieniu do wszystkich PPE zamawiający posiadają status odbiorcy, wobec czego przysługuje im
uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 ustawy prawo energet.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa 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 czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie:
— Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE
zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne
— Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
— Zdolności technicznej lub zawodowej
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót
energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE,
2) Warunki udziału w zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej oraz Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia
2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. oraz 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8
ustawy Pzp.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów (wymagania szczegółowo opisano w SIWZ rozdział VII pkt 9:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) 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 braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
6) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności
kredytowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych),
oraz
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy 00/100 złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunkiem udziału jest w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 2 500,00 MWh (dwa
tysiące pięćset) oraz dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięciuset) punktów poboru, przy czym
zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy winny zostać zrealizowane.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunkiem udziału jest w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie:
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1) Dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 2.500,00 MWh (dwa tysiące pięćset)
oraz
2) Dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięciuset) punktów poboru.
Uwaga:
— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz
— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu
została faktycznie zrealizowana
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umów, sposobu rozliczeń, warunki wprowadzenia istotnych zmian w umowie zawarte zostały
w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/10/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/12/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/10/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, Pokój numer 21.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym (przesyłając na adres poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@swiecie.eu )
Oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
W części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bez obowiązku
wypełnienia sekcji A, B, C, D.
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN.
3. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie 11
(jedenaście) umów.
4. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania każdej z umów w wysokości 10 %
wartości umowy brutto.
5. Warunki zmiany umowy zawarto w Załączniku nr 5 do SIWZ.
6. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu (z wyłączeniem JEDZ, dla którego zastrzeżona jest forma elektroniczna) lub
drogą elektroniczną.
7. Ofertę (z wyłączeniem JEDZ) składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim,
natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wykonawca składa w formie
elektronicznej zgodnie z instrukcją zamieszczoną w SIWZ Rozdział VII pkt 20, 21.
8. Przed terminem składania ofert wykonawca przekaże (drogą elektroniczną na adres e-mail
zamowienia.publiczne@swiecie.eu ) oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci jednolitego dokumentu (JEDZ).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2018
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