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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324873-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomża: Elektryczność
2015/S 179-324873

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łomża
Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kawalec, Maria Kamalska
18-400 Łomża
POLSKA
Tel.:  +48 862156795
E-mail: zamowienia@um.lomza.pl, m.kamalska@um.lomza.pl
Faks:  +48 862156706
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lomza.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Łomża.
Kod NUTS PL344

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324873-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@um.lomza.pl
mailto:m.kamalska@um.lomza.pl
http://www.lomza.pl
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 8 691,25
MWh w okresie od 1.1.2016– 31.12.2016 r., z tego:
1) do lokali i obiektów – 4 712,60 MWh;
2) dla potrzeb oświetlenia drogowego – 3 978,65 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii
elektrycznej na poziomie +/-5 %.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:
Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – wykaz punktów poboru stanowi
Załącznik nr 1a do SIWZ.
Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – wykaz punktów
poboru stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ.
3. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 280 szt.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Jak w pkt II.1.5) Krótki opis zamówienia oraz Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 7 ustawy – nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego i polegających
na rozszerzeniu dostawy.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
1) Krótki opis

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miasta Łomża i reprezentowanych Jednostek Organizacyjnych Miasta
do lokali i obiektów – szczegółowy opis punktów poboru zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

3) Wielkość lub zakres
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 135 szt.
2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 4 712,60 MWh z tego:
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Strefa I 3 881,80 MWh
Strefa II 830,80 MWh
Strefa III 0 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii
elektrycznej (+/-5 %).

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego
1) Krótki opis

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego Miasta – szczegółowy opis punktów poboru
zawiera załącznik nr 1b do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

3) Wielkość lub zakres
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 145 szt.
2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 3 978,65 MWh, z tego:
Strefa I 1 418,44 MWh
Strefa II 2 560,21 MWh
Strefa III 0 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii
elektrycznej na poziomie (+/-5 %).

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
— w wysokości 23 000 PLN (słownie złotych dwadzieścia trzy tysiące 00/100) na część I zamówienia: Dostawa
energii elektrycznej do lokali i obiektów
— w wysokości 19 000 PLN (słownie złotych dziewiętnaście tysięcy 00/100) na część II zamówienia: Dostawa
energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla
podmiotu wiodącego – lidera pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy), udzielone przez Wykonawców
do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunkiem udziału 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:
wykonanie dostaw energii elektrycznej do co najmniej 50 punktów poboru oraz co najmniej 2 dostaw energii
elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 1 000 MWh każda.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym
czasie) potwierdzi w formularzu wykazu głównych dostaw (Załącznik nr 4 – Część A):
a) należyte wykonanie dostaw energii elektrycznej do co najmniej 50 punktów poboru, przy czym Zamawiający
nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te winny być zrealizowane oraz
b) należyte wykonanie co najmniej 2 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 1 000 MWh
każda.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie
spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz
oświadczeń i dokumentów”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej,
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności (pkt 1).
2) Łącznie winni spełniać warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 2), dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt 3), sytuacji
ekonomicznej i finansowej (pkt 4).
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
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mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów zgodnie z treścią ust 2b art. 26 ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą
za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust
1 oraz ust 2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp,
Wykonawca złoży Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VI.
Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunkiem udziału 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:
wykonanie dostaw energii elektrycznej do co najmniej 50 punktów poboru oraz co najmniej 2 dostaw energii
elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 500 MWh każda.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym
czasie) potwierdzi w formularzu wykazu głównych dostaw (Załącznik nr 4 – Część B):
a) należyte wykonanie dostaw energii elektrycznej do co najmniej 50 punktów poboru, przy czym Zamawiający
nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te winny być zrealizowane oraz
b) należyte wykonanie co najmniej 2 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 500 MWh
każda.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
a) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie
spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz
oświadczeń i dokumentów”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej,
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności (pkt 1).
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2) Łącznie winni spełniać warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 2), dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt 3), sytuacji
ekonomicznej i finansowej (pkt 4).
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów zgodnie z treścią ust 2b art. 26 ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą
za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust
1 i ust 2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp,
Wykonawca złoży Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VI.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V. 
SIWZ Wykonawca przedłoży:
1) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 44 ustawy Pzp,
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie oświadczenie na jednym druku podpisują wspólnie wszyscy wykonawcy lub pełnomocnik w ich
imieniu).
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie) głównych dostaw energii elektrycznej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 (część A/B)
do SIWZ wraz z dowodami, że dostawy wykonane zostały należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw ciągłych, że dostawy są wykonywane należycie, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są poświadczenia, a w przypadku gdy z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia
– oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy
wskazane w wykazie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów, że przedmiot zamówienia wykonany został należycie – wykaz należy
sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp.
Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy z tych wykonawców
składa dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI.2. i VI.3. SIWZ.
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2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawca przedłoży:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
miejsce dokumentów, o których mowa w:
A. Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2) do 4) oraz 6) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) Nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
składania ofert.
2) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania
ofert).
3) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem składania ofert).
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B. Rozdziale VI pkt 2 ppkt 5) i 7), składa zaświadczenie: właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10,
11 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert).
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale
VI. pkt 2 SIWZ, oświadczenie określone w Rozdziale VI. pkt 3 – może być również złożone przez pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu tych Wykonawców).
2) Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, oświadczeń
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, którzy nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy
złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do uzupełnienia
tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie
później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wymienione powyżej /sekcja
III.2.1)/.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wymienione powyżej /sekcja III.2.1)/.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wymienione powyżej /sekcja III.2.1)/.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wymienione powyżej /sekcja III.2.1)/.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
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IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Termin płatności. Waga 2

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WGK.7012.7.2015.AP

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.10.2015 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 27.10.2015 - 12:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający,
1) Łomża Miasto w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz niżej
wymienionych jednostek i instytucji (odbiorców energii elektrycznej):
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy, ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża, nr NIP
718-00-02-144
3) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, ul. Akademicka 22,
18-400 Łomża, nr NIP 718-00-51-964
4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża, nr NIP 718-11-69-076
5) Dom Pomocy Społecznej, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża, nr NIP 718-10-18-147
6) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wojska Polskiego 161, 18-400 Łomża, nr NIP 718-21-36-647
7) Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, nr NIP
718-19-19-057
8) Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kierzkowa 7, 18-400 Łomża, nr NIP 718-12-36-401
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9) Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Polna 40A, 18-400 Łomża, nr NIP 718-12-26-561
10) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 6, 18-400 Łomża, nr NIP
718-12-25-662
11) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Księżnej Anny 18, 18-400 Łomża, nr NIP 718-11-90-538
12) Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Bernatowicza 4, 18-400 Łomża, nr NIP 718-12-92-747
13) II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej, ul. pl. Kościuszki 3, 18-400 Łomża, nr NIP
718-14-89-353
14) Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża, nr NIP
718-13-12-378
15) Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Przykoszarowa
22, 18-400 Łomża, nr NIP 718-14-59-880
16) Zespół Szkół Weterynaryjnych, ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża, nr NIP 718-11-23-849
17) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża, nr NIP 718-12-12-955
18) Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich, ul. Reymonta 9, 18-400 Łomża, nr NIP 718-17-23-207
19) Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych, ul. Skłodowskiej 5, 18-400 Łomża, numer NIP 718-20-94-179
20) Bursa Szkolna nr 1, ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża, nr NIP 718-12-48-108
21) Bursa Szkolna nr 2, ul. Stacha Konwy 13, 18-400 Łomża, nr NIP 718-11-90-478
22) Bursa Szkolna nr 3, ul. Zjazd 3, 18-400 Łomża, nr NIP 718-12-33-271
23) Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Wyzwolenia 1A, 18-400 Łomża, nr NIP 718-17-51-712
24) Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Polowa 57B, 18-400 Łomża, nr NIP 718-17-04-948
25) Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałem Integracyjnym, ul. Spółdzielcza 8, 18-400 Łomża, nr NIP
718-17-51-675
26) Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Sikorskiego 216, 18-400 Łomża, nr NIP 718-17-51-652
27) Przedszkole Publiczne nr 8, ul. Studencka 13, 18-400 Łomża, nr NIP 718-17-51-600
28) Przedszkole Publiczne nr 9, ul. Prusa 11A, 18-400 Łomża, nr NIP 718-17-51-592
29) Przedszkole Publiczne nr 10, ul. Księżnej Anny 12, 18-400 Łomża, nr NIP 718-17-51-563
30) Przedszkole Publiczne nr 14, ul. Kołłątaja 8, 18-400 Łomża, nr NIP 718-17-51-497
31) Przedszkole Publiczne nr 15, ul. Kołłątaja 10, 18-400 Łomża, nr NIP 718-17-51-534
32) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 13, 18-400 Łomża, nr NIP 718-12-39-486
33) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Rybaki 14,18-400 Łomża, nr NIP 718-20-99-745
34) Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Polna 16, 18-400 Łomża, nr NIP 718-21-37-279
35) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża, nr NIP 718-21-02-536
36) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża, nr NIP
718-17-00-034
37) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego, ul. Piękna 2, 18-400 Łomża, nr NIP
718-12-18-745
38) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Niemcewicza 17, 18-400 Łomża, nr NIP 718-10-08-692
39) III Liceum Ogólnokształcące, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, nr NIP 718-13-09-815
40) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, ul. Zielona 21, 18-400 Łomża, nr NIP
718-13-21-963
41) Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych, ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża, nr NIP
718-00-07-644
42) Muzeum Północno-Mazowieckie, ul. Dworna 22c, 18-400 Łomża, nr NIP 718-12-71-403
43) Teatr Lalki i Aktora w Łomży, ul. pl. Niepodległości 14, 18-400 Łomża, nr NIP 718-11-38-271.
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
4.1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
4.2.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224577801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.9.2015
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