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Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
tel. 032 74-38-401
032 74-38-501
faks 032 251 97 45
www.kzkgop.com.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej
dla
Komunikacyjnego
Związku
Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
09310000-5 elektryczność,
65310000-9 przesył energii elektrycznej.

Zatwierdzam
Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk
Katowice, dnia 29.11.2016r.

............................................
(podpis)

Katowice – listopad 2016 r.

Znak sprawy: ZP/DOA/9/PS/38/16

1.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem
sprawy: ZP/DOA/9/PS/38/16.
1.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
1.3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
2.2. Szczegółowe dane dotyczące mocy przyłączeniowej dla poszczególnych obiektów:
I. Budynek biurowy KZK GOP ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
Moc przyłączeniowa przyłącza nr 1 (zasilanie podstawowe) – 170kW
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 2 (zasilanie rezerwowe)- 60kW
Napięcie zasilania 0,4kV
Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
Grupa taryfowa C21
II. Lokal użytkowy ul. Warszawska 4 / Teatralna 7, 40-006 Katowice
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 1 (zasilanie podstawowe) – 50kW
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 2 (zasilanie rezerwowe) – 50kW
Napięcie zasilania 0,4kV
Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
Grupa taryfowa C23
III. Obiekt / lokal użytkowy ul. Pocztowa 10, 40-002 Katowice
Moc przyłączeniowa – 5,7kW
Napięcie zasilania – 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
IV. Obiekt / lokal użytkowy Pl. Wolskiego 0/0, 41-902 Bytom
Moc przyłączeniowa – 40kW
Napięcie zasilania – 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
V. Obiekt / lokal użytkowy Pl. Piastów 2, 44-100 Gliwice
Moc przyłączeniowa – 25kW
Napięcie zasilania – 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
VI.
Obiekt / lokal użytkowy ul. Rynek 8/1, 41-500 Chorzów
Moc przyłączeniowa – 20kW
Napięcie zasilania – 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
2.3. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy (12 miesięcy)
wynosi 970 MWh.
2.4. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie liczona według rzeczywistego zużycia tej
energii przez Zamawiającego (tj. wg odczytów licznika energii elektrycznej), a w
przypadku niemożności odczytu licznika, rozliczenie odbywać się będzie wg prognozy
zużytej energii elektrycznej.
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2.5. Dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na
warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami
wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623, z późn. zm.),
przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualnej koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki lub postanowieniami umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej, oraz zgodnie z taryfą cen energii elektrycznej Wykonawcy, którą
Zamawiający otrzyma w dniu zawarcia umowy.
2.6. Dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora
Systemu Dystrybucyjnego na obszarze którego znajdują się miejsca do dostarczania
energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucji jest: Tauron Dystrybucja S.A.
3.
SZCZEGÓŁOWY OPIS MIEJSC DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3.1. Budynek biurowy Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego w Katowicach przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice. Budynek
posiada 2 punkty pomiarowe po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej
odbywa się w taryfie C21 dla mocy umownej 170kW dla przyłącza podstawowego oraz
w taryfie C21 dla mocy umownej 1kW. Obiekt należy do IV grupy przyłączeniowej.
Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej, przyłącza
podstawowego – zaciski prądowe na wyjściu z rozdzielni NN w stacji K576 w kierunku
instalacji klienta, przyłącza rezerwowego – zaciski prądowe na wyjściu przewodów od
zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy
3.2. Lokal użytkowy położony przy ul. Warszawskiej 4 / Teatralnej 7, 40-006 Katowice.
Lokal posiada 2 punkty pomiarowe po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii
elektrycznej odbywa się w taryfie C23 dla mocy umownej 35kW, Obiekt należy do IV
grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii
elektrycznej – zaciski prądowe na wyjściu z rozdzielni NN w stacji k25 w kierunku
instalacji klienta (zasilanie podstawowe) oraz zaciski prądowe na wyjściu z rozdzielni
NN w stacji k135 w kierunku instalacji klienta (zasilanie rezerwowe).
3.3. Obiekt/lokal użytkowy
położony przy ul. Pocztowej 10, 40-002 Katowice. Lokal
posiada 1 punkt pomiarowy po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej
odbywa się w taryfie C11 dla mocy umownej 5,7kW, Obiekt należy do V grupy
przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii
elektrycznej – zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w
kierunku instalacji odbiorcy.
3.4. Obiekt/lokal położony przy Pl. Wolskiego 0/0, 41-902 Bytom. Obiekt/lokal posiada 1
punkt pomiarowy po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa
się w taryfie C11 dla mocy umownej 30kW, obiekt należy do V grupy przyłączeniowej.
Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej – zaciski
prądowe przewodu przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w
ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.
3.5. Obiekt/lokal użytkowy położony przy Pl. Piastów 2, 44-100 Gliwice. Lokal posiada 1
punkt pomiarowy po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa
się w taryfie C11 dla mocy umownej 25kW, Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej.
Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej – zaciski
prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji
odbiorcy.
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3.6. Obiekt/lokal użytkowy położony przy ul. Rynek 8/1, 41-500 Chorzów. Lokal posiada 1
punkt pomiarowy po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa
się w taryfie C11 dla mocy umownej 20kW, Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej.
Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej – zaciski
prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji
odbiorcy.
4.

INFORMACJA
O
I CZĘŚCIOWEJ:

MOŻLIWOŚCI

ZŁOŻENIA

OFERTY

WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane: od 01.01.2017 r. do
31.12.2017 r.

6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

6.1.

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
lub aktualną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartą
przez Wykonawcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), do którego
przyłączony jest Zamawiający,
c) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp,.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

7.

7.1.

Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt
6.1 lit. a-b., według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

7.2.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa, bez wezwania, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego Załącznik nr
5 do SIWZ)

Uwagi:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1. lit. a SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku określenia w złożonych dokumentach jakichkolwiek wartości w walucie
innej niż waluta polska, przeliczenie tej wartości na walutę polską będzie dokonane
według średniego kursu waluty zawartego w tabeli kursów średnich NBP z dnia,
w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
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3. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem na każdej zapisanej stronie dokumentu. Oświadczenia powinny być
złożone w oryginale.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo
podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
8.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście,
za pośrednictwem posłańca lub faksu.

9.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Pani Ewa Karwat
– Kierownik Referatu ds. Administracji, tel. 32 743 84 65,
faks 32 251 97 45
- Pan Bartosz Florczyk – Podinspektor w Referacie ds. Administracji jw.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 30.12.2016 r.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.
12.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo
pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca
powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do
podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do
oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
12.3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno
być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa
w art. 23 ust. 2 ustawy.
12.4. Wraz z ofertą (sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ – Formularz ofertowy) oraz formularzem cenowym stanowiącym integralną
część oferty (sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ) należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ (sporządzone
zgodnie ze worem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ).
12.5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części
zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia i podać firmy
podwykonawców.
12.6. Ofertę należy umieścić w trwały sposób zabezpieczonej kopercie opisanej w sposób
następujący: „Oferta na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług
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dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego
Okręgu
Przemysłowego
w
Katowicach
ZP/DOA/9/PS/38/16)”. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem
Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, jak również napisem: „Nie
otwierać przed dniem 09.12.2016 r., godzina 11:00”.
13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
13.1. Termin składania ofert upływa 09.12.2016 r., o godz. 10:30.
13.2. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Kancelaria, pok. nr 014, parter)
i zaadresować:
Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2016 r., o godz. 11:00, w siedzibie
Zamawiającego, pok. nr 015, parter.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
14.1. Dla obliczenia ceny należy wypełnić kolumnę 4 w Formularzu cenowym zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Następnie należy pomnożyć przez ilości podane w
kolumnie nr 6 i wpisać otrzymane kwoty do kolumny 7. W celu wyliczenia łącznej ceny
netto za realizację całego przedmiotu zamówienia należy zsumować wszystkie pozycje
w kolumnie 7. Dla obliczenia ceny oferty (brutto) należy obliczoną cenę netto
powiększyć o podatek VAT. Cena ma być podana w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
14.2. Innych czynników kształtujących wysokość ceny niż określone w Formularzu cenowym
Zamawiający nie przewiduje. Jeżeli Wykonawca ponosi inne koszty, powinien je
uwzględnić w pozycjach kosztów określonych w Formularzu cenowym.
15.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT

15.1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) cena oferty

– 60%,

b) warunki płatności

– 40%.

15.2. Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „cena oferty”:
Ofercie z najniższą ceną (Cn) zostanie przyznane 60 punktów. Pozostałym ofertom
zostaną przyznane punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku wg wzoru:
CX =

Cn
x 60 punków
COO

gdzie:
Cx
– liczba punktów dla ocenianej oferty
Cn
– najniższa cena spośród cen wszystkich ofert
C OO – cena ocenianej oferty
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium – 60.
15.3. Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „warunki płatności”:
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Punkty przyznawane będą na podstawie zaproponowanych w ofercie terminów
zapłaty, o których mowa w pkt 14 załącznika nr 4 do SIWZ i tak:
W1: jeżeli należność będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania
faktury przez Zamawiającego
- 40 punktów, albo
W2: jeżeli należność będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania
faktury przez Zamawiającego
– 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium – 40.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje terminu lub zaproponuje termin inny niż 30 lub 14
dni, to jego oferta zostanie odrzucona.
15.4. Łączna liczba punktów przyznanych ofercie będzie równa sumie Cx + W1 albo 2.
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z największą liczbą punktów przyznanych w
sposób opisany wyżej.
16.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

16.1. Wykonawca, którego
podpisaniem umowy:

oferta

zostanie

wybrana

jako

najkorzystniejsza,

przed

1)

przedstawi taryfę cen energii elektrycznej Wykonawcy, o której mowa w pkt 2.1
SIWZ oraz pkt 10.1-10.6 Załącznika nr 4 do SIWZ,

2)

poda imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację umowy, o której mowa w
pkt 6 lit b Załącznika nr 4 do SIWZ,

3)

poda numer aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki,

4)

poda numer aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, jeżeli Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej,
w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej,
Wykonawca wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia oświadczy, że
posiada aktualną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
zawartą przez Wykonawcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), do
którego przyłączony jest Zamawiający.

5)

16.2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej z wynagrodzeniem zaproponowanym
w ofercie Wykonawcy.
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
17.1 Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ.
17.2. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy zgodnej z projektem umowy przedstawionym
przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, pod warunkiem, że projekt ten
będzie zawierał wszystkie postanowienia określone w Załączniku nr 4 do SIWZ.
18.

PODWYKONAWSTWO

18.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
18.2. Powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia nie ma wpływu na
odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu
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zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania
podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby były to działania,
uchybienia lub zaniedbania jego samego lub jego pracowników.
19.

POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a.
b.
c.
d.
e.

określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
19.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
19.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na
które nie przysługuje odwołanie.
19.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach
art. 180-198 ustawy Pzp.
19.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
19.9. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy Pzp.
Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
1. Formularz ofertowy (wzór)
2. Formularz cenowy (wzór)
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(wzór)
4. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(wzór)
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