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Gmina Rzekuń 

ul. Kościuszki 33 

07-411 Rzekuń 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej SIWZ 

 

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO  

a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) 

 

Przedmiot zamówienia: 

„Zakup energii elektrycznej” 

 

 

 

 

 

 

 

Rzekuń, dnia 27.11.2018 r. 
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ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Zamawiającym jest: 

Nazwa:          Gmina Rzekuń 

Adres:          07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33 

Adres poczty elektronicznej:    rzekun@rzekun.pl 

Strona internetowa:        www.rzekun.pl 

Numer telefonu:        (29) 761 73 01 wew. 149 

Numer faksu:         (29) 643 20 93 

Godziny urzędowania:        pn, śr, cz, od 745 do 1545 

               wt 745 do 1700 

          pt 745 do 1300 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1 oraz art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r.  Prawo zamówień publicznych (Pzp).  

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Ustawa Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                     

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 2477), 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.                    

z 2018 r., poz. 419 ze zm.), 

5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1000 ze zm.), 

6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.                       

z 2018 r., poz. 798), 

7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r , poz. 1025 ze zm.) – Kodeks 

cywilny.  
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ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

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

 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 

2. Przedmiotem zamówienia. 

2. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do 

SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) . Zamawiający informuje, iż proces zmiany sprzedawcy 

odbywa się po raz kolejny – Gmina Rzekuń posiada rozdzielone umowy kompleksowe dla 

większości obiektów. 

2.1.1. Gmina Rzekuń - Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz w imieniu niżej 

wymienionych jednostek podległych: 

a) Szkoła Podstawowa  im. Armii Krajowej w Drwęczy, Drwęcz 44, 07-411 

Rzekuń, 

b) Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie, Dzbenin 

6a, 07-410 Ostrołęka,  

c) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Borawe, Borawe 107, 07-411 Rzekuń 

d) Szkoła Podstawowa w Ołdakach, Ołdaki 8a, 07-411 Rzekuń,  

e) Szkoła Podstawowa  im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu, ul. Nowa 7, 07-411 

Rzekuń, 

f) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu, ul. Długa 

90, 07-401 Ostrołęka,  

g) Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu, ul. Szkolna 1,              

07-411 Rzekuń, 

h) Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu, ul. Nowa 7a, 07-411 Rzekuń, 

i) Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. 

2.2. Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na części. 

Postępowanie zostało podzielone na części w celu uzyskania optymalnych korzyści 

finansowych: 

2.2.1. a) Część 1 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych                     

w załączniku nr 1 do SIWZ – oświetlenie uliczne: szacunkowe zapotrzebowanie energii 
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elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi  648 919 kWh.  

b) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do 

projektu umowy (załącznik nr 8.1.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do 

realizacji zawartej z Wykonawcą  umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania 

oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania 

Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach 

związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

2.2.2. a) Część 2 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych                

w załączniku nr 2 do SIWZ – pozostałe obiekty: szacunkowe zapotrzebowanie energii 

elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi  512 434 kWh.  

b) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2                        

do projektu umowy (załącznik nr 9.1.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do 

realizacji zawartej z Wykonawcą  umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania 

oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania 

Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach 

związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

2.3. Każdy z Wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części 

zamówienia lub na jedną z części. 

2.4. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości 

obiektów wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1-2 do niniejszej SIWZ. Liczba 

nowych obiektów nie może przekroczyć 20% ilości obiektów wskazanych w załączniku nr 

1- 2. 

Uwaga: Energia elektryczna jest znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych 

standardach. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone         

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 93 poz 623, 

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

elektryczną określa Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz. U. 
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2017 poz. 2500, ze zm.) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są 

szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 755 ze zm.). 

2.6. 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 Urząd Gminy w Rzekuniu ul. 

Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń  tel: (029) 761-73-01. 

 kontakt z  Inspektorem ochrony danych: Leszek Zbigniew Kleczkowski, e-mail: 

lkleczkowski@rzeku.net. 

 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  "Zakup 

energii elektrycznej” numer: FPZ.271.14.2018 prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 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 2018 r. poz. 

1986), 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, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu 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; 
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 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; 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników.) 

- 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) 

- 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. 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Część 1 zamówienia  

1.1 Do obiektów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ od dnia 01.01.2019 r.                             

do 31.12.2019 r. 

2. Część 2 zamówienia  

2.1. Do obiektów opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ od dnia 01.01.2019 r.                                     

do 31.12.2019 r. 

3. Z przyczyn formalno - prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 

rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu 

wykonania zamówienia do 31.12.2019 r. Jednak nie wcześniej niż po skutecznym 
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rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię 

elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD. 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu  określone w  art. 22 ust.1, ust.  1a i ust. 1b. ustawy – Pzp, zostały 

określone w ogłoszeniu  o zamówieniu i dotyczą: 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada: 

 aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej                       

w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki; 

 zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE 

Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego 

wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (część 1 zamówienia) oraz w załączniku nr 2 do 

SIWZ (część 2 zamówienia) – do przedłożenia Zamawiającemu na dzień podpisania 

umowy; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie; 

c) zdolność techniczna i zawodowa - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie.  

3. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane 

środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 

niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
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4. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 

a)  Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawców 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 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 

i 1629),  na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o 

przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku 

będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 

ustawy. 

6. Procedura  sankcyjna - samooczyszczenia. Wykonawca, który podlega wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub ust. 5, 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 lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 

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.  

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

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 6 

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
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9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

10. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia oświadczeń                 

i dokumentów wymienionych w rozdziale VI. 

11. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                        

w postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą 

podpisanych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału                            

w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

Rozdział VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE 

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU                     

W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI. 

Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny oferty, a następnie zbada czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu.  

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia  

oraz spełniania  warunków, udziału w postępowaniu  Zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 2 lit. a) SIWZ. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może 

być złożone wspólnie. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1  Pzp. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie 
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składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, 

SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY 

PZP (brak podstaw wykluczenia).  

Uwaga: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, 

do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, 

aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów. 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

 

2) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,                 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 

24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na 

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

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

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia- oryginał dokumentu. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 
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Rozdział VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, 

SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY 

PZP (spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 

Uwaga: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, 

do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, 

aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów. 

1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

Uwaga: dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu: 

 Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze 

zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot 

udostępniający zasoby. 

Uwaga: dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu: 

 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 

wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada 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. 2017 poz. 

570),  

 w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 
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 w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 

 w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 

przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VII 

ust. 1  pkt. 1) i 2) SIWZ.  

1) Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) Dokumenty o których mowa w pkt. 1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesiące przed upływem  terminu składania ofert. 

3) 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. 1 niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentami zawierającymi 

odpowiednio oświadczenia Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych  

do jego reprezentowania, lub oświadczenia osoby, której dokument miał  dotyczyć, 

złożone prze notariusza 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. Postanowienia    

pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się. 

4. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 
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1) Posiadanie kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności nie mogą 

być przedmiotem udostępnienia. Koncesja, zezwolenie  czy też licencja są przypisane 

indywidualnie oznaczonemu przedmiotowi, który uprawnień z tego tytułu nie może 

przenosić na inne podmioty. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi 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 – 

dokument ten (np. zobowiązanie) zobowiązany będzie złożyć na wezwanie 

Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako 

najkorzystniejszą). 

a) Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 3) niniejszego rozdziału musi 

wynikać  w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

- 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. 

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków  udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.     

4) Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na 

maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

Uwaga: 

Podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co 

najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (np. 
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w formie pieczątki), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego. 

5) W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), 

Rozdział IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ                                      

O ZAMÓWIENIE . 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                       

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia;  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą 

nazwa, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.  

5) Oferta musi być podpisania w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy (Rozdział VI ust.1 pkt.1 i pkt. 2 SIWZ).) 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 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  (każdy z Wykonawców wspólnie 

składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza,                            

iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców, składających ofertę 

wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu 
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do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnienie. 

7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym 

jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.               

8) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy 

żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

9) Zamawiający wskazuje, że nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa 

warunków realizacji zamówienia przez takich Wykonawców w inny sposób niż                               

w przypadku pojedynczego Wykonawcy. 

Uwaga: Uczestnikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

Wykonawcami  w rozumieniu  art. 2 pkt. 11 Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których 

udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie 

zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pzp.  

ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie:  

- pisemnej na adres wskazany w Rozdziale I. 

- faksem (nr 29 643 20 93)   

- drogą elektroniczną (adresy: idudek@rzekun.net),  

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego                        
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o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) znak postępowania – FPZ.271.14.2018 

SIWZ została opublikowana na stronie: www.rzekun.pl, zakładka ,,przetargi" oraz można 

ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Rzekuniu                                       

ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój nr 103.  

5. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

P. Tomasz Majewski tel. 29 761 73 01 wew. 150 w sprawach przedmiotu zamówienia, 

fax 29 643 20 93 e-mail: tmajewski@rzekun.net           

P. Ilona Dudek tel. 29 761 73 01 wew. 149  fax. 29 643 20 93  w sprawach SIWZ e-

mail: idudek@rzekun.net 

6. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do czwartku w godzinach 

od 800 do 1500 oraz w piątek w godzinach od 800 do 1200 w siedzibie Zamawiającego. 

7.  Udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ 

a) Wykonawcy mogą  złożyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa pod lit a. lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez 

rozpoznania, 

c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa pod lit. a. 

d) treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, 

bez ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy Pzp), 

e) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 

Rozdział XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

http://www.rzekun.pl/
mailto:awierzba@rzekun.net
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Rozdział XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .   

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1.Opakowanie i adresowanie oferty: 

1) Ofertę stanowi wypełniony formularz OFERTA- załącznik nr 1 do SIWZ z załączonymi 

wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.  

2) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym. 

3) Każdy z Wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia 

lub na jedną z części. 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń 

OFERTA NA:  

,,Zakup energii elektrycznej” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

05.12.2018 r.  godz. 10:15 

 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 
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ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 

osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 

(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. Poz. 419), muszą być oznaczone klauzulą NIE 

UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie 

dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje 

ich odtajnienie. 

- 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 udostępniane oraz wykazał,               

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

UWAGA: W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa 

Wykonawca przedstawia wyczerpujące uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa już                   

w momencie jej zastrzeżenia. Zamawiający podejmie oficjalną i jawną decyzję w trakcie 

postępowania, w której wskaże czy Zamawiający uzna elementy zastrzeżone jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, czy nie.   

4. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika                       

z innych aktów   prawnych, w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

5. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

 

6. Oferta musi być sporządzona: 

- w języku polskim,  
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- w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym  weryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu).   

1) Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału                  

w postępowaniu, składane są w oryginale.  

2) Dokumenty inne niż oświadczenia, w tym zobowiązanie podmiotu trzeciego składane 

w celu wskazanym w pkt1) niniejszego paragrafu, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność  z oryginałem. 

Zaleca się, aby: 

 ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

 każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana                     

i oznaczona kolejnymi numerami, 

 kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

 oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 

stanowi Załącznik Nr 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 do SIWZ). 

7.  Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
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osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie 

Wykonawcy. 

9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierza podwykonawcy; 

Rozdział XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT. 

1. Oferty należy przesłać/składać w siedzibie Zamawiającego  

Urząd Gminy w Rzekuniu  

ul. Kościuszki 33, 

07-411 Rzekuń 

pokój nr 103 

do dnia 05.12.2018 r. do godz. 10 00  

2. Miejsce otwarcia ofert. 

Urząd Gminy w Rzekuniu  

ul. Kościuszki 33, 

07-411 Rzekuń 

 pokój nr 208, II piętro.  

Dnia 05.12.2018 r. o godz. 10 15. 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem                         

w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy               

w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój nr 208, II piętro dnia 05.12.2018 r. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia                            

i warunków płatności zawartych w ofercie. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
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UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

Rozdział XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Cenę oferty brutto oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto 

określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4.1 (cześć 1 zamówienia 

i/lub załącznik nr 4.2 (część 2 zamówienia)  do SIWZ oraz szacowanego zużycia energii 

(kWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 

nr 1 i załącznik nr 2 do SIWZ, powiększonego o należny podatek VAT. 

2. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który 

stanowi załącznik nr 3.1 (cześć 1 zamówienia)  i/lub załącznik nr 3.2 (część 2 zamówienia) 

do SIWZ. 

3. Ceny oferty zawarte w Formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być 

wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Ceny jednostkowe stanowią ceny wyliczone w Formularzu cenowym, który stanowi  

załącznik nr 4.1 (cześć 1 zamówienia) i/lub załącznik nr 4.2 (część 2 zamówienia)  do 

SIWZ. 

5. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym, o którym mowa powyżej, muszą 

być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą                   

w złotych polskich. 

7. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania 

oferty. 

8. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu cenowym 

będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

9. Cena jednostkowa brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej 

podatkiem akcyzowym.  

10. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane  
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z wykonaniem zamówienia. 

Rozdział XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY, BĘDZIE 

SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.   

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryterium oceny ofert: 

a) Cena – 100 pkt 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

3. Opis kryterium „Cena (cena ofertowa brutto). 

a) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularz Oferty. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt 

100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy,  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.  

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

5. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówień zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów. 

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

Pzp. Cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonania przedmiotu 

zamówienia tj. dostawy energii elektrycznej. Energia elektryczna jest znormalizowana                   

i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. Zasady funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia                

4 maja 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 93 poz 623, ze zm.) natomiast zasady kształtowania                           

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzeniu 
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Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2500, ze zm.) Standardy 

jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.). 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                                 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                                 

o udzielenie zamówienia, 

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust .2 pkt 3, Pzp 

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  

8. Prawo Zamawiającego do unieważnienia przetargu: 

1) Zamawiający unieważni przetarg zgodnie z art. 93 Pzp.  

2) Ocena ofert w kontekście rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 Pzp. 

Rozdział XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę  (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w kryterium oceny oferty i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                      

i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
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(www.rzekun.pl) informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

2.1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których wyżej mowa Wykonawca który złożył 

najkorzystniejszą ofertę stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy składa oświadczenie                

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej 

oceniona), nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23) oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w  Rozdział V SIWZ ust. 2 lit. a,b,c ). 

4. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 

zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie 

przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, 

zawarte są w art. 89 ustawy. 

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

7. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 

przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy. 

8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę 

punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona (oceniona, jako najkorzystniejsza), do złożenia                          

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
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25 ust. 1 ustawy (Rozdział V SIWZ ust. 2 lit. a oraz Rozdział VII ust.1 i 2 SIWZ). 

Uwaga: Użyte przez ustawodawcę określenie terminu aktualny na dzień złożenia oświadczenia dotyczy 

terminu określonego przez zamawiającego do złożenia oświadczenia i dokumentów. 

10. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji                 

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod 

następującym adresem: www.rzekun.pl 

11. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie                        

i w sposób określony w art. 94 ustawy Pzp. 

12. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy               

w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa 

regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 

13. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 

na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

Rozdział XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY                     

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi oświadczenie, iż posiada 

aktualną umowę z PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., do obiektów Zamawiającego.  

2. Wykonawca, przy opracowaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotowej umowy. 

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie                                     

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 

zawartych w ofercie. 

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/


 

26 
 

4. Jeżeli Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy 

żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do 

OSD. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia 

dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy 

kompleksowej, na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa. 

7. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez  Zamawiającego z OSD 

umowy dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem,              

tj. w szczególności przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do 

podpisania, dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian grup taryfowych 

dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym do niniejszej 

Umowy pełnomocnictwem, dla których zostały spełnione techniczne warunki aby taką 

zmianę móc zastosować. 

8. Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę za 

ten okres z 21 dniowym terminem płatności.  

9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo 

energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych. 

10. Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Umowy, 

wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

11. Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp oraz na wniosek 

Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów 

poboru) wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1-2 do niniejszej umowy, które 

będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności 

renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 20% punktów poboru 

wskazanych w załączniku nr 1-2. 

12. Cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu 

cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania 

energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

13. Cena jednostkowa za 1 kWh brutto podana w formularzu cenowym będzie podlegała 
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zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej 

zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

14. Umowa zostanie zawarta według załącznika nr 8 - dla części 1 zamówienia                    

oraz załącznika nr 9 - dla części 2 zamówienia, na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.  

15.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy           

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa 

następujące warunki takich zmian: 

15.1. Zmiana danych  identyfikacyjnych jednostek podległych objętych niniejszym 

przedmiotem zamówienia, 

15.2. Zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy po dacie jej podpisania, 

15.3. Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 

2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych 

15.4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich 

wprowadzenie. 

16. Dokonanie zmian w niniejszej umowie wymaga podpisania aneksu. 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA                        

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1.  Wykonawcom oraz innym osobom mającym interes prawny przysługuje 

 Odwołanie. Środki ochrony prawnej określa Dział VI Prawa zamówień publicznych.      

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są 

załączniki. 

3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
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5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy z wykonawców 

zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną                    

z części. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz minimalnych 

warunków, jakimi muszą odpowiadać ofert wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 

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

8. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego. 

Adres, numer telefonu i faksu  oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy zostały 

wskazane w Rozdziale I  SIWZ. 

9. Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenia 

aukcji elektronicznej.  

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów  udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający nie przewiduje wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.  

12. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

13. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane -  nie dotyczy. 

14.  Zamawiający w przypadku zamówień na roboty budowlane: 

1) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie warunki - nie 

dotyczy 

2) 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 - 

Zamawiający określił warunki w załączniku do SIWZ - wzór umowy. 

15. Procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 

zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 

143a ust. 3. Pzp. - nie dotyczy. 

16. Standardowa jakość, o których mowa w art. 91 ust. 2a -  Cena za energię elektryczną 

nie ma wpływu na jakość wykonania przedmiotu zamówienia tj. dostawy energii 

elektrycznej. Energia elektryczna jest znormalizowana i oferowana w powszechnie 

przyjętych standardach. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały 



 

29 
 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. 2007 r.              

nr 93 poz. 623, ze zm.) natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń               

w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 

2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 2500, ze zm.) Standardy jakościowe energii elektrycznej 

opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne                   

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.). 

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

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

nie dotyczy 

19. Liczbę 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. 

XXII. WARUNKI POWIERZENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCY. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.- 

Zamawiający określił warunki w załączniku do SIWZ- wzór umowy. 

2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 

1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usług - Zamawiający określił 

warunki w załączniku do SIWZ - wzór umowy; 

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia  na dostawy.- 

Zamawiający określił warunki w załączniku do SIWZ -  nie dotyczy. 

3. Warunki dla art. 36aa Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) - Zamawiający określił warunki 

w załączniku do SIWZ- wzór umowy. 

XXIII. UDZIAŁ W REALIZACJI I ZMIANA PODWYKONAWCY  

1. Warunki dla art. 36b, art. 36ba Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) - Zamawiający określił 

warunki w załączniku do SIWZ- wzór umowy. 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 1 zamówienia; 

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 2 zamówienia; 
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Załącznik nr 3.1 – Formularz oferty – część 1 zamówienia; 

Załącznik nr 3.2 – Formularz oferty – część 2 zamówienia; 

Załącznik nr 4.1 – Formularz cenowy – część 1 zamówienia; 

Załącznik nr 4.2 – Formularz cenowy – część 2 zamówienia; 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Załącznik nr 7 -  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 8 – Wzór umowy dla oświetlenia ulicznego w załączniku nr 1 do SIWZ; 

Załącznik nr 8.1.1 – Załącznik nr 1 do umowy; 

Załącznik nr 8.1.2 – Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo + Zestawienie obiektów 

Zamawiającego wraz z danymi i grupami.      

Załącznik nr 9 – Wzór umowy dla obiektów opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ; 

Załącznik nr 9.1.1 – Załącznik nr 1 do umowy; 

Załącznik nr 9.1.2 – Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo + Zestawienie obiektów 

Zamawiającego wraz z danymi i grupami. 

 

Zatwierdzam, dn. 27.11.2018 r. 

 

        Z up. Wójta Gminy                                                
      Bożena Jaskólska                                                  

             Sekretarz Gminy  

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 


