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1.

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz zamawiających opisanych w SIWZ tj.:
1.

Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Kolejowa 2, 68300 Lubsko

928-192-57-33

2.

Przedszkole nr 2 ul. Piastowska 27, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

3.

Przedszkole nr 5 ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubusko

928-192-57-33

4.

Przedszkole nr 3 ul. Baśniowa 1, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

5.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Strzelecka 1, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

6.

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Moniuszki 36, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

7.

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Niepodległości 2, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

8.

Szkoła Podstawowa, Górzyn 1, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

9.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kruczkowskiego ul.
Wojska Polskiego 2, 68-300 Lubsko

928-18-06-661

Lubuski Dom Kultury Pl. Jana Pawła II 1, 68-300 Lubsko

928-11-15-566

10.

11. Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Bohaterów 3d, 68-300
Lubsko
12. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lubsku Sp. z o.o. Ul. XX Lecia PRL 3, 68-300 Lubsko
13. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku ul.
3 Maja 1, 68-300 Lubsko
14. Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku
ul. Bohaterów 2, 68-300 Lubsko

15. Gmina Lubsko Pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko

2.

928-192-57-33
928-000-68-23
928-192-57-33
928-192-57-33
928-192-57-33

Definicje i skróty

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:
- Podmiot
uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
wspólny
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.), w skład którego wchodzi dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
-

Postępowanie

uważa się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

Nr zamówienia: RZ.2710.15.2018

5
-

Dostawa

Należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w
szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu,
dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może
obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację, zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

-

u.p.z.p.

uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

-

Wykonawcę

uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego
Dokumentacja Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
przetargowa
wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, sporządzona zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej u.p.z.p oraz
pozostałe dokumenty niezbędne i wymagane, zgodnie z u.p.z.p., do
przeprowadzenia przetargów na wybór wykonawców robót

3.

Tryb udzielania zamówienia

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.)
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej 221 000 euro.
3) Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579.),
b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 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, poz. 1126),
c) 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. 2017 r., poz. 2477)
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017 r.,
poz. 2477)
e) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017
r., poz.459, z późn. zm.)
f) ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (tekst
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jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).
g) ustawia z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r., poz. 220),
h) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz.623 z późn. zm.),
i) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.).
4) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZ.2710.15.2018 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni
powoływać się na ten znak.
5) Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy,
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

4.
1)

Opis przedmiotu zamówienia
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09310000-5 – Energia elektryczna

2)

Przedmiot zamówienia

1.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej dla
Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2018 – 31.08.2019
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z
2012 r. , poz.1059 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
2.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do Punktów Poboru
En. Elektrycznej (PPE) wymienionych w Części III do SIWZ. Szacowany wolumen
energii elektrycznej w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. (12 miesięcy)
wynosi 1 637,235 MWh. Łączna ilość PPE wynosi 142 szt.
3.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucja energii
elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres
odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
4.
Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że posiada Generalną Umowę
Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD działającym na terenie Gminy
Lubsko.
5.
Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę
wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii
elektrycznej (oraz w imieniu Zamawiającego zgłosi potrzebę zawarcia nowych umów na
dystrybucję en. elektrycznej) na wszystkie Punkty Poboru Energii Elektrycznej (Część III
do SIWZ – załącznik nr 1 do umowy) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Enea
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Operator Sp. z o.o.) – celem uzyskania pozytywnej ich weryfikacji na dzień
01.09.2018 r.
W
tym
celu
Wykonawca
przygotuje
również
stosowne
pełnomocnictwo/pełnomocnictwa ( w ciągu 2 dni od zawiadomienia
Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy), które przedłoży Zamawiającemu
do podpisu. W przypadku negatywnej weryfikacji któregoś Punktu Poboru Energii
Elektrycznej Wykonawca powiadomi niezwłocznie (7 dni liczone od momentu, gdy
zgłoszenie umowy sprzedaży otrzyma status „negatywny”) o tym Zamawiającego
wraz z podaniem przyczyny negatywnej weryfikacji. Po ustaleniu Zamawiającego
z Wykonawcą przyczyn negatywnej weryfikacji, Wykonawca zgłosi umowę
sprzedaży powtórnie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
6.
Zamawiający w Części II do SIWZ zawarł istotne postanowienia umowy, których
treść Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym.
7.
Zamawiającemu przysługuje, w trakcie trwania umowy sprzedaży energii
elektrycznej, prawo do zmiany grupy taryfowej oraz mocy umownej na ogólnie
obowiązujących zasadach wskazanych przez OSD oraz przepisach, w szczególności
ustawie Prawo energetyczne.

5.

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.

Umowa ramowa, zamówienia w trybie art. 67 ust.1 pkt.6

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje możliwość
udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

7.

Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii
elektrycznej przez Wykonawcę, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy. Umowa zawarta będzie do dnia 31.08.2019 r. Umowy
z dotychczasowym dostawcą energii zawarte są na czas określony do dnia
31.08.2018r.
9.

Warunki udziału w postępowaniu
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O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
9.1 nie podlegają wykluczeniu,
9.2 spełniają następujące warunki dotyczące:
9.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Wykonawca powinien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektrycznej wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
9.2.2.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
9.2.3
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że
w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi :
a)
należyte wykonanie co najmniej 1 dostawy energii elektrycznej o wartości nie
mniejszej niż 300 000,00 zł netto.
oraz
b)
należyte wykonanie dostaw energii elektrycznej (po zmianie sprzedawcy) do
minimum 50 punktów poboru.
9.3. 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.
9.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 9.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
9.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt
9.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
9.5.1
wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
9.5.2
zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 pkt 1 ustawy
9.5.3
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
9.5.4
z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
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- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
- 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 usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie
pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza)
należy dołączyć do oferty.
9.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w pkt. 9.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca
samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.
9.8 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
9.8.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 9.2,
9.8.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust.
1 pkt 13-23 ustawy,
9.8.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
10.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w punkcie 9 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
10.1.1
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
załączniku nr 2 i 3 do SIWZ IDW. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postepowaniu.
10.1.2
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać 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.
10.1.3
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1.1.
10.1.4
zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5.1 i 9.5.4 SIWZ
- jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
10.1.5
dowód wniesienia wadium.
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10.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania
zamawiającemu oświadczenia 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
10.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
(sprzedaży) energią elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy–
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW
10.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.10.3:
1) pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w pkt.10.4.1. ppkt. 1, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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. 10.4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem 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. Przepis pkt.2. stosuje się.
10.5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
10.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.10.3. pkt 1, składa dokument, o
którym mowa w pkt. 10.4.1. ppkt.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
10.7.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
10.8. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego.
10.9. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniami na język polski.
10.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w punkcie 9 lub 10.3 pkt 1 SIWZ IDW 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. Jeżeli oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym
wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
10.12. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg
podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za
zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te
powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej
(uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji,
którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na
podstawie pełnomocnictwa.
10.13. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w
sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu
pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającego z
Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą

11.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 10
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niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
11.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać
się numerem sprawy określonym w SIWZ.
11.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina Lubsko, pl. Wolności 1,
68-300 Lubsko, Referat ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji.
11.4 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: iposzwa@lubsko.pl , a
faksem na nr (68) 457 62 70.
11.5 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za
pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron,
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
11.6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
11.7 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert , Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
11.8 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w punkcie 11.7 niniejszej SiWZ.
11.9 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11.10 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11.11 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z
Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych – Pani Iwona Poszwa, e-mail: iposzwa@lubsko.pl
2) w kwestiach merytorycznych – Pan Rafał Jędryś – inspektor Wydziału Infrastruktury
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt -zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym punkcie SIWZ.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z
nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

12. Wadium
12.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
12.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 359, z późn. zm..
12.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek bankowy zamawiającego:
PKO Bank Polski S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze
nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie
przelewu.
12.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które
znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert.
12.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi
przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia… . - do dnia…..",
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli
dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich .
12.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający
wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub
poręczenia).
12.7 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy
od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego
Faktury dokumentujące
wystawiane w PLN.

wykonanie

przedmiotu

niniejszego

zamówienia

będą

15. Opis sposobu przygotowania oferty
15.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
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15.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
15.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
15.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
15.5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej
sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę.
15.6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
15.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub
wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
15.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku
innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
15.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
15.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
15.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana
lub parafowana przez wykonawcę.
15.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki
sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to
inna informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
15.13 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z Załącznikiem Nr 1a do oferty – Formularzem
cenowym,
b) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 i 3 do SIWZ,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
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d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu
wadialnego (gwarancji lub poręczenia)
15.14 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert.
15.15 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy,
b) Gmina Lubsko
Pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
OFERTA w postępowaniu na:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko
i jej jednostek organizacyjnych w okresie
01.09.2018 – 31.08.2019
Nie otwierać przed dniem 09.07.2018 r. godz. 10:30

16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
16.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ.
16.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
taką informację na własnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
16.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl
16.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej
www.bip.lubsko.pl
16.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień
i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze
oświadczenie zamawiającego.

17. Składanie i otwarcie ofert
17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Lubsku.
17.2 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Punkcie 10 SIWZ IDW należy
złożyć w terminie do dnia 09.07.2018 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Miejskim w
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Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko w Punkcie Obsługi Interesantów, parter.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 17.1, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową lub kurierską.
17.3 Przy składaniu ofert, w celu zachowania terminu, o którym mowa w pkt 17.2,
należy uwzględnić fakt objęcia budynku, w którym należy złożyć ofertę, systemem
kontroli dostępu.
17.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2018 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejski
w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 3, 68-300 Lubsko, pokój nr 35, II piętro.
17.5 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w
pkt 15.15 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA".
17.6 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
17.7 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
17.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie
internetowej www.bip.lubsko.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, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach
17.9 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 17.2, zostaną niezwłocznie
zwrócone wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.

18. Termin związania ofertą
18.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2. 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.
18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

19. Opis sposobu obliczenia ceny
1)
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
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2)
Wykonawca określi cenę oferty, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
3)
Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej
zmienić.
4)
Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny.
5)
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający - w celu oceny
takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6)
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia,
określone zostały w części II niniejszej SIWZ we wzorze umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

20. Kryteria oceny ofert
20.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
Kryterium I Cena

P1

100%

Co
= ----------------- x 100; gdzie
C max

P1 - uzyskana przez ofertę liczba punktów w zakresie zaproponowanej ceny ofertowej;
Co – najniższa cena oferowana brutto;
C max – cena oferty badanej brutto.
Standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a PZP zostały określone w opisie
przedmiotu zamówienia, poprzez podanie parametrów technicznych każdego z
punktów. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez
względu na to, kto będzie wykonawcą ( dostawcą) przedmiotu zamówienia, jedyna
różnicą będą zaoferowane ceny ( tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany –
identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona. W związku z
powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego
kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru
oferty o znaczeniu ponad 60%. Koszty cyklu życia nie zostały uwzględnione w opisie
przedmiotu zamówienia ponieważ nie mają zastosowania przy dostawie energii
elektrycznej.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami
oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.

21. Badanie ofert.
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21.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
21.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części
składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci
się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących
wyliczenia ceny.
21.3 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
21.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a
następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

22. Udzielenie zamówienia
22.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
22.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie
internetowej www.bip.lubsko.pl
22.3 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94
ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia
publicznego.

23. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy
23.1 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
23.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
23.3 W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy zawarte
zostaną 15 (piętnaście) umów sprzedaży energii elektrycznej z nw. Zamawiającymi
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działającymi w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz reprezentowanych jednostek i
instytucji:
1.

Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Kolejowa 2, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

2.

Przedszkole nr 2 ul. Piastowska 27, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

3.

Przedszkole nr 5 ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubusko

928-192-57-33

4.

Przedszkole nr 3 ul. Baśniowa 1, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

5.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Strzelecka 1, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

6.

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Moniuszki 36, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

7.

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Niepodległości 2, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

8.

Szkoła Podstawowa, Górzyn 1, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

9.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kruczkowskiego ul.
Wojska Polskiego 2, 68-300 Lubsko

928-18-06-661

Lubuski Dom Kultury Pl. Jana Pawła II 1, 68-300 Lubsko

928-11-15-566

11.

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Bohaterów 3d, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

12.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Lubsku Sp. z o.o. Ul. XX Lecia PRL 3, 68-300 Lubsko
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku ul. 3
Maja 1, 68-300 Lubsko
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul.
Bohaterów 2, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

Gmina Lubsko Pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

10.

13.
14.
15.

928-000-68-23

928-192-57-33

24.Postanowienia umowy
24.1 Główne postanowienia umowy zostały zawarte w części II SIWZ.
24.2 Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy, w tym istotnych postanowień
umowy, w zakresie:
1)
zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki
podatku od towarów i usług oraz stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym
Warunkiem wprowadzenia zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh jest ustawowa
zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem
akcyzowym.
2)
zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku do Umowy
Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji
punktu poboru, budowy nowego punktu poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru,
zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych
uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku
zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących
umów.
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- Zamawiający może zmieniać grupy taryfowe dla istniejących punktów poboru oraz
może dodawać nowe PPE jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione
w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie.
24.3 Rozliczenia:
1)
Podstawę do rozliczeń finansowych za dostawę energii elektrycznej stanowić
będzie cena jednostkowa (zł/MWh) oraz ilość faktycznie zużytej energii elektrycznej w
danym okresie przez dany punkt poboru, przy czym ilość faktycznie zużytej energii
elektrycznej określona zostanie na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych
zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tj. danych o zużyciu przekazywanych Wykonawcy
przez OSD.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza wystawiania przez Wykonawcę faktur w
oparciu o zużycie szacowane.
2)
Wykonawca wystawiać będzie faktury za faktycznie zużytą energię elektryczną
na poszczególnych Odbiorców/Płatników faktur (pkt 23.3).
3)
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
24.4 Reklamacje i bonifikaty:
1)
Zamawiającemu (Odbiorcy/Płatnikowi), w przypadku wątpliwości co do
prawidłowości wystawionej faktury, w tym także w odniesieniu do ilości zużytej energii
elektrycznej, przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji, która rozpatrzona
zostanie w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Wykonawcy.

25. Środki ochrony prawnej
25.1 Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy.
25.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

26. Informacje uzupełniające
26.1 Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
26.2 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych;
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
26.3 Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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26.4
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot;
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
27.5. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania
danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu
związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
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 Burmistrz Lubska ( Pl. Wolności
1, 68-300 Lubsko);



inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubsko jest Pani Kinga
Zduńska, kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 1;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
RZ.2710.15.2018 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
2017 r. poz. 1579 i 2018), 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;

1

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
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w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych2 ;
− 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 3;
− 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.

27. Wykaz wzorów załączników do niniejszej IDW
Wzorami załączonymi do niniejszej IDW są następujące dokumenty:
2

Wyjaśnienie: 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.

3

Wyjaśnienie: 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.
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l.p.
1.
2.
3.

Oznaczenie
Załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2

4.

Załącznik nr 3

5.

Załącznik nr 4

6.
7.

Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty
Formularz cenowy
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postepowania
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy
kapitałowej
Wzór wykazu wykonanych dostaw
Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności
finansowych na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy)

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14
niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany
wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać
treści załączników.
Oferta Wykonawcy ma być zgodna z treścią SIWZ, w szczególności z Instrukcją dla
Wykonawców. Kompletna Oferta, ma zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia
wynikające z treści IDW.
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej
jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2018 –
31.08.2019

p.n.:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RZ.2710.15.2018

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
Wykonawca/nazwa firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
adres Wykonawcy/firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..
kod, miejscowość, ulica, województwo
Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X)
TAK
NIE
Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41):
Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów
i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.
Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
3.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1)
zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2)
gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy
4.

Nr zamówienia: RZ.2710.15.2018
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ograniczeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ
oraz modyfikacji tej SIWZ,
cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia zgodnie z
załącznikiem nr 1a do oferty wynosi:
Cena całkowita netto ............................................................................... PLN
(słownie: ....................................................................................................... PLN),
- plus należny podatek VAT.......... % w wysokości ......................... PLN, (słownie:
……………………………….......................................................................... PLN ),
co czyni łącznie cenę brutto ......................................................................... PLN
(słownie: ........................................................................................................
3)
uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w IDW tj. 30 dni
od terminu składania ofert,
4)
akceptuję(emy) bez zastrzeżeń postanowienia umowy przedstawiony w Części
II SIWZ,
5)
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego.
6)
składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia*,
7)
nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w
celu udzielenie niniejszego zamówienia.
8)
oświadczamy, że posiadamy zawartą Generalną Umowę Dystrybucji (GUD) z
Enea Operator Sp. z o.o. działającą na terenie Gminy Lubsko.
9)
Oświadczam(y), że oferta nie zawiera / zawiera* informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
zawarte są w następujących dokumentach:
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
lp.
od
Do
a)
10)
[Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego
zamówienia podwykonawcom/ Następujące części niniejszego zamówienia
zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]4:
Nazwa (firma) i adres
lp.
Nazwa części zamówienia

proponowany podwykonawca

a)
* niepotrzebne skreślić

4

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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Podpis(y)
Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób) upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

1

2

Nr zamówienia: RZ.2710.15.2018

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RZ.2710.15.2018

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…… oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

pkt. 9 SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Nr zamówienia: RZ.2710.15.2018
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INFORMACJA

W

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w pkt. 9 SIWZ
polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

………………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………………………………….…………………
………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Nr zamówienia: RZ.2710.15.2018
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postepowania
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RZ.2710.15.2018

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1

pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………….
.…………………...........…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,

tj.:……………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w
art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
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Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

……………………………………………………………………..….……

podwykonawcą/ami:
(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności
do grupy kapitałowej o której mowa w art.24. ust 1 pkt. 23

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek
organizacyjnych w okresie 01.09.2018 – 31.08.2019
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RZ.2710.15.2018
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja)

Stosownie do treści art. 24 ust 1 punkt 23, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
OŚWIADCZAMY, ŻE:
nie należymy/ należymy 5 do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618,
1634).
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

5

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę tych
podmiotów

Nr zamówienia: RZ.2710.15.2018
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Załącznik nr 5 - wzór wykazu wykonanych dostaw
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RZ.2710.15.2018

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek
organizacyjnych w okresie 01.09.2018 – 31.08.2019
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Wykonałem/liśmy (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w
ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi :
c)
należyte wykonanie co najmniej 1 dostawy energii elektrycznej o wartości nie mniejszej niż
300 000,00 zł netto.
oraz
d)
należyte wykonanie dostaw energii elektrycznej (po zmianie sprzedawcy) do minimum 50
punktów poboru. tj.:

L.p.

a

Nazwa odbiorcy, adres, nr
telefonu do kontaktu

Przedmiot zamówienia ze

Termin realizacji

Wartość dostaw

wskazaniem

dostaw

netto w zł

ilości punktów poboru

od …. do …

C

d

b

e

Uwaga:
Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy wykonane zostały należycie, a w odniesieniu do
nadal wykonywanych dostaw ciągłych - dowody, że dostawy są wykonywane należycie wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku, gdy podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie
wykonane zostały należycie jest zamawiający, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, że dane dostawy
wykonane zostały należycie.
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PODPIS:
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Nr zamówienia: RZ.2710.15.2018

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w postępowaniu na:
Nazwa zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy

Lubsko i jej jednostek organizacyjnych
w okresie 01.09.2018 – 31.08.2019
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RZ.2710.15.2018

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko

……………………………………………………….
(nazwa podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję
Wykonawcy)

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza, można przedstawić inne dokumenty, których treść
będzie zawierała w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
- 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, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

(określenie zasobu – wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, potencjału kadrowego, potencjału
ekonomiczno-finansowego)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

Nr zamówienia: RZ.2710.15.2018
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przy wykonywaniu zamówienia niniejszego zamówienia.

Oświadczam, iż:
a)
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b)

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

c)

charakter stosunku łączący mnie z Wykonawcą będzie następujący:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d)

zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

e)

okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________dnia __________ roku

________________________________
(podpis Podmiotu/osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)
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C Z Ę Ś Ć I I - Istotne postanowienia umowy.
Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną zawarte w umowie
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej zgodnie z warunkami
określonymi w zawartej Umowie, ustawie - Prawo energetyczne i aktach wykonawczych
wydanych na jej podstawie, a Zamawiający zobowiązuje się do jej odbioru i kupna, dla punktów
należących do Zamawiającego (zawartych w SIWZ).
2. Okres rozliczeniowy będzie zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez lokalnego
OSD.
3. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury
przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy.
4. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje
prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
5. Umowa zostaje zawarta od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2019r. i obejmowała będzie
punkty poboru energii elektrycznej w załączniku nr 1 do SIWZ.
6. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od 01.09.2018 r. lecz nie wcześniej niż z
dniem wejścia w życie, zawartej przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz po pozytywnie
przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.
7. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter jedynie
orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej
ilości i nie jest jednocześnie graniczną ilością jej zakupu.
8. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby
Zamawiającego (odbiorcy końcowego), co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem
energetycznym w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne.
9. Standardy jakości obsługi dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej zostały określone w
obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne.
10. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii
elektrycznej (netto) i stawek opłaty abonamentowej (handlowej) określonych w złożonym przez
Wykonawcę Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ.
11. Należność Wykonawcy za dostarczoną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych,
obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru (dokładny wykaz punktów
poboru energii elektrycznej – załącznik nr 1 do SIWZ) jako iloczyn ilości sprzedanej energii
elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w
układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej. Do tak
wyliczonej ceny doliczana będzie opłata abonamentowa (handlowa), która przysługuje za każdy
miesiąc w odniesieniu do każdego z układów pomiarowo-rozliczeniowych.
12. Ceny jednostkowe energii elektrycznej i stawka opłaty abonamentowej obowiązują przez
cały okres trwania umowy i nie mogą być podwyższane. Dopuszczalna jest zmiana ceny
jednostkowej w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Zmiana
nastąpi automatycznie, odpowiednio o kwotę podatku wynikającą ze stawki tego podatku
obowiązującą
w chwili powstania obowiązku podatkowego, z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów.
13. Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę VAT, w
terminie do 10 dni od otrzymania odczytów z układów pomiarowo – rozliczeniowych od
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
14. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z
dokumentami, o których mowa w pkt 19 (jeżeli dotyczy) na co najmniej 20 dni przed
określonym na fakturze VAT terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin
płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia
doręczenia faktury VAT.

Nr zamówienia: RZ.2710.15.2018

38
15. „W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat
faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja
winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Złożenie
reklamacji
nie
zwalnia
Klienta
z
obowiązku
zapłaty
należności
za reklamowaną fakturę.
16. Należność za usługi regulowana będzie w trybie polecenia przelewu na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze rozliczeniowej
17. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie
przelewu.
18. Wykonawca nie może zbywać lub obciążać na rzecz osób trzecich wierzytelności
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
19. (zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia podwykonawców) Wykonawca
zobowiązuje się do składania Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od wystawienia każdej z
faktur, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią
składową wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego podwykonawcę zapłaty w całości i
w terminie. Potwierdzenie musi zawierać zakres dostawy i zestawienie kwot, które były należne
podwykonawcy z tej faktury.
20. Standardy jakościowe dotyczące usług OSD będą regulowane na podstawie odrębnej
umowy pomiędzy Zamawiającym a OSD.
21. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
22. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące a w szczególności przepisy ustawy Prawo Energetyczne oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy, ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
23. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub w trakcie trwania umowy, rozstrzygać
będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
24. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie
Strony.
W szczególności Zamawiający dopuszcza:
- aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę
adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
- zmianę ilości punktów poboru energii.
- Zamawiający może zmieniać grupy taryfowe dla istniejących punktów poboru oraz może
dodawać nowe PPE jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SIWZ i
załącznikach oraz będą wycenione w ofercie.
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CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej
jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2018 –
31.08.2019
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09310000-5 – Energia elektryczna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek podległych do
142 Punktów Poboru Energii Elektrycznej (PPE) w okresie od 01.09.2018r. do 31.08.2019r., należących
do grupy taryfowej:
44
8
16
52
4
15
3

C11
C11O
C12A
Liczba
obiektów C12B
w taryfie
C21

G11
C22B

RAZEM (PPE):
RAZEM (MWh):

142
1 637,235

Szacunkowe 12-miesięczne zużycie energii elektrycznej dla powyższych 142 Punktów Poboru Energii
Elektrycznej (PPE) wynosi 1 637,235 MWh.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii,
względem ilości określonej powyżej.
Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała
dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii
elektrycznej wg cen określonych w umowie.
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12 miesięczne zużycie energii elektrycznej:
Zuzycie [MWh]

PPE

Nazwa Jednostki /
Płatnika

Zużycie 12-miesięcy w strefach [MWh]
PPE

NIP

Taryfa

Moc [kW]

Nr licznika

Nr PPE

Razem: 12miesięcy
[MWh]

I strefa
[MWh]

II strefa
[MWh]

III strefa
[MWh]

Obecny
sprzedawca
en.
elektrycznej

Zmiana
sprzedawcy

1.

Przedszkole nr 1 im.
Marii Konopnickiej ul.
Kolejowa 2, 68-300
Lubsko

Przedszkole nr 1 im.
Marii Konopnickiej ul.
Kolejowa 2, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

22

62377822

PLENED00000590000000000188071426

11,44

11,44

kolejna

2.

Przedszkole nr 2 ul.
Piastowska 27, 68-300
Lubsko

Przedszkole nr 2, ul.
Piastowska 27, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

17

323.0015275

PLENED00000590000000000188030438

17,857

17,857

kolejna

3.

Przedszkole nr 5 ul.
Korczaka 2a, 68-300
Lubusko

Przedszkole nr 5, ul.
Korczaka 2A, 68-300
Lubusko

928-192-57-33

C11

27

323.0015615

PLENED00000590000000000188031459

13,706

13,706

kolejna

4.

Przedszkole nr 3 ul.
Baśniowa 1, 68-300
Lubsko

Przedszkole nr 3 ul.
Baśniowa 1, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

27

50129394

PLENED00000590000000000187587447

21,304

21,304

kolejna

5.

Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Strzelecka 1, 68-300
Lubsko

Szkoła Podstawowa nr
1, ul. Strzelecka 1, 68300 Lubsko

928-192-57-33

C12A

27

11078624

PLENED00000590000000000176595475

7,61

4,41

3,2

kolejna

6.

Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Moniuszki 36, 68-300
Lubsko

Szkoła Podstawowa nr
3, ul. Moniuszki 36,
68-300 Lubsko

928-192-57-33

C12A

27

81542783

PLENED00000590000000000176461474

52,927

27,482

25,445

kolejna

7.

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Niepodległości 2, 68300 Lubsko

Szkoła Podstawowa nr
2 ul. Niepodległości 2,
68-300 Lubsko

928-192-57-33

C12A

17

89122787

PLENED00000590000000000176744403

77,621

34,843

42,778

kolejna

8.

Szkoła Podstawowa,
Górzyn 1, 68-300
Lubsko

Szkoła Podstawowa,
Górzyn 1, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C12A

27

62377861

PLENED00000590000000000187904411

13,38

5,868

7,512

kolejna

9.

Szkoła Podstawowa
Górzyn 1, 68-300
Lubsko

Szkoła Podstawowa,
Górzyn 1, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C12A

27

89123628

PLENED00000590000000000177829490

13,932

5,064

8,868

kolejna
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10.

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy im.
Kruczkowskiego ul.
Wojska Polskiego 2, 68300 Lubsko

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy
Lubsko ul. Wojska
Polskiego 2, 68-300
Lubsko

928-18-06-661

C11

17

10300537

PLENED00000590000000000176701470

17,911

17,911

11.

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy im.
Kruczkowskiego ul.
Wojska Polskiego 2, 68300 Lubsko

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy,
Białków 20, 68-300
Lubsko

928-18-06-661

C12A

14

91826934

PLENED00000590000000000187867410

4,811

0,71

12.

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy im.
Kruczkowskiego ul.
Wojska Polskiego 2, 68300 Lubsko

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy im.
Kruczkowskiego,
Mierków 13, 68-300
Lubsko

928-18-06-661

C11

4

80077308

PLENED00000590000000000464890415

0,975

0,975

13.

Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Bohaterów 6, 68-300
Lubsko

Szkoła Podstawowa nr
2, ul. Bohaterów 6, 68300 Lubsko

9281789069

C12A

27

323.0016102

PLEND00000590000000000175807417

57,628

24,58

14.

Lubski Dom Kultury Pl.
Jana Pawła II 1, 68-300
Lubsko

Lubski Dom Kultury
Pl. Jana Pawła II 1, 68300 Lubsko

928-11-15-566

C21

100

10059506

PLENED00000590000000000412785467

80,048

80,048

kolejna

15.

Lubuski Dom Kultury
Pl. Jana Pawła II 1, 68300 Lubsko

"Świetlica wiejska"
Grabków dz. 96/3, 68300 Lubsko

928-11-15-566

C11

14

9854199

PLENED00000590000000000187905432

8,492

8,492

kolejna

16.

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul. Bohaterów
3d, 68-300 Lubsko

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul.
Bohaterów 3D, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C21

95

96860850

PLENED00000590000000000412765435

60,204

60,204

kolejna

17.

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul. Bohaterów
3d, 68-300 Lubsko

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul. Tkacka
dz. 283/7, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

14

3579337

PLENED00000590000000000176608457

12,821

12,821

kolejna

18.

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul. Bohaterów
3d, 68-300 Lubsko

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul.
Słowackiego, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

17

9305307

PLENED00000590000000000176537421

10,138

10,138

kolejna

kolejna

4,101

kolejna

kolejna

33,048

kolejna
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19.

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul. Bohaterów
3d, 68-300 Lubsko

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul. Sportowa
dz. 466/4, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C12A

11

8735089

PLENED00000590000000000187560462

6,422

4,011

20.

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul. Bohaterów
3d, 68-300 Lubsko

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul. Sportowa
48, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

C11

27

91823926

PLENED00000590000000000176238447

10,405

10,405

21.

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul. Bohaterów
3d, 68-300 Lubsko

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul.
Strzelecka dz. 160/1,
68-300 Lubsko

928-192-57-33

C12A

11

91823021

PLENED00000590000000000421480411

2,236

1,629

0,607

kolejna

22.

Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul. Bohaterów
3d, 68-300 Lubsko

"sanitary przenośne"
Stara Woda dz. nr 934
m zalew nowi, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C12A

13

62378290

PLENED00000590000000000520962444

8,2

6,235

1,387

kolejna

23.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w
Lubsku Sp. z o.o. Ul.
Wrocławska 3, 68-300
Lubsko

PGKiM w Lubsku
"Kotłownia" ul.
Łąkowa 40, 68-300
Lubsko

928-000-68-23

C11

11

3525877

PLENED00000590000000000176600483

3,53

3,53

kolejna

24.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w
Lubsku Sp. z o.o. Ul.
XX Lecia PRL 3, 68-300
Lubsko

PGKiM w Lubsku
"usługi" ul.
Wrocławska 1, 68-300
Lubsko

928-000-68-23

C11

4

27105100

PLENED00000590000000000175905438

0,31

0,31

kolejna

25.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w
Lubsku Sp. z o.o. Ul.
Wrocławska 3, 68-300
Lubsko

PGKiM w Lubsku ul.
Żeromskiego 1, 68-300
Lubsko

928-000-68-23

C21

30

96860853

PLENED00000590000000000412565406

67,01

67,01

kolejna

2,411

kolejna

kolejna
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26.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w
Lubsku Sp. z o.o. Ul.
Wrocławska 3, 68-300
Lubsko

PGKiM w Lubsku ul.
Wrocławska 3, 68-300
Lubsko

928-000-68-23

C21

30

96859429

PLENED00000590000000000412519410

25,73

25,73

kolejna

27.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w
Lubsku Sp. z o.o. Ul.
Wrocławska 3, 68-300
Lubsko

PGKiM w Lubsku ul.
Łabędzia, 68-300
Lubsko

928-000-68-23

C11

14

91825422

PLENED00000590000000000176601407

6,42

6,42

kolejna

28.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w
Lubsku Sp. z o.o. Ul.
XX Lecia PRL 3, 68-300
Lubsko

PGKiM w Lubsku
"Zakład Usługowy" ul.
Traugutta 3, 68-300
Lubsko

928-000-68-23

C11

27

81517293

PLENED00000590000000000175785440

6,18

6,18

kolejna

29.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w
Lubsku Sp. z o.o. Ul.
Wrocławska 3, 68-300
Lubsko

PGKiM w Lubsku
"Biura" ul. Traugutta
3, 68-300 Lubsko

928-000-68-23

C11

11

62389510

PLENED00000590000000000175786461

22,95

22,95

kolejna

30.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w
Lubsku Sp. z o.o. Ul.
Wrocławska 3, 68-300
Lubsko

PGKiM w Lubsku ul.
Głowackiego 9, 68-300
Lubsko

928-000-68-23

C11

11

63663824

PLENED00000590000000000176161479

1,48

1,48

kolejna
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31.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w
Lubsku Sp. z o.o. Ul.
Wrocławska 3, 68-300
Lubsko

PGKiM w Lubsku
"Kotłownia" ul.
Bohaterów 27, 68-300
Lubsko

928-000-68-23

C11

7

8401626

PLENED00000590000000000176035452

1,39

1,39

kolejna

32.

Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubsku ul.
3 Maja 1, 68-300 Lubsko

Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubsku
ul. 3 Maja 1, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

11

62389509

PLENED00000590000000000176192451

8,012

8,012

kolejna

33.

Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubsku ul.
3 Maja 1, 68-300 Lubsko

Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubsku
ul. 3 Maja 1, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

15

8209664

PLENED00000590000000000176193472

4,352

4,352

kolejna

34.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład Gospdarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku ul.
Bohaterów 2, 68-300
Lubsko

928-200-90-04

C12A

11

66250722

PLENED00000590000000000187536443

14,097

4,556

35.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład Gospdarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku ul.
Niepodległości 1, 68300 Lubsko

928-200-90-04

G11

3

26940220

PLENED00000590000000000187541451

0,297

0,297

kolejna

36.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku ul. Reja 6,
68-300 Lubsko

928-200-90-04

G11

3

60807870

PLENED00000590000000000187216416

0,028

0,028

kolejna

37.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku ul. Emilii
Plater 44, 68-300
Lubsko

928-200-90-04

G11

2

81299529

PLENED00000590000000000187975447

0,217

0,217

kolejna

38.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku ul.
Powtańców
Wielkopolskich 9, 68300 Lubsko

928-200-90-04

C11

17

62347589

PLENED00000590000000000175886427

3,089

3,089

kolejna

9,541

kolejna
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39.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku ul.
Wrocławska 2C, 68300 Lubsko

928-200-90-04

G11

3

23267211

PLENED00000590000000000680283461

0,018

0,018

kolejna

40.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku ul.
Przemysłowa 9, 68300 Lubsko

928-200-90-04

G11

3

84477723

PLENED00000590000000000187976468

0,219

0,219

kolejna

41.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku ul.
Dojazdowa 1D, 68-300
Lubsko

928-200-90-04

G11

2

25569290

PLENED00000590000000000188057423

0,152

0,152

kolejna

42.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku, Górzyn 99,
68-300 Lubsko

928-200-90-04

G11

4

21701339

PLENED00000590000000000187889484

0,229

0,229

kolejna

43.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku ul.
Bohaterów 2, 68-300
Lubsko

928-200-90-04

C11

11

62358260

PLENED00000590000000000187538485

0,029

0,029

kolejna

44.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku ul. Cz.
Miłosza 4, 68-300
Lubsko

928-200-90-04

G11

3

80386923

PLENED00000590000000000187548404

0,265

0,265

kolejna

45.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku ul. Emili
Plater 24, 68-300
Lubsko

928-200-90-04

G11

23389506

PLENED00000590000000000187973405

0,071

0,071

kolejna

46.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
w Lubsku ul. Reja
12B, 68-300 Lubsko

928-200-90-04

G11

83011666

PLENED00000590000000000187321487

0,242

0,242

kolejna
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47.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul.
Krasińskiego 1, 68-300
Lubsko

928-200-90-04

G11

3

20766985

PLENED00000590000000000187433414

0,003

0,003

kolejna

48.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul.
Niepodleglođci 8, 68300 Lubsko

928-200-90-04

C11

4

24893769

PLENED00000590000000000187554433

0,912

0,912

kolejna

49.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul.
Niepodleglođci 1, 68300 Lubsko

928-200-90-04

C11

11

9568833

PLENED00000590000000000187573444

4,94

4,94

kolejna

50.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul.
Kili}skiego 3, 68-300
Lubsko

928-200-90-04

G11

3

19206050

PLENED00000590000000000188055478

0,03

0,03

kolejna

51.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul.
Niepodleglođci 1, 68300 Lubsko

928-200-90-04

C11

17

4046907

PLENED00000590000000000187581418

7,155

7,155

kolejna

52.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Krak.
Przedm.73 , 68-300
Lubsko

928-200-90-04

G11

2

80436769

PLENED00000590000000000187380465

0,036

0,036

kolejna

53.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul.
Sienkiewicza 7, 68-300
Lubsko

928-200-90-04

G11

2

83022852

PLENED00000590000000000187438422

0,025

0,025

kolejna

54.

Zakład Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul. Bohaterów
2, 68-300 Lubsko

Zakład
Gospodarowania
Mieniem Komunlanym
w Lubsku ul.
Warszawska 14, 68300 Lubsko

928-200-90-04

G11

4

80526689

PLENED00000590000000000187555454

0,02

0,02

kolejna

46

Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców

55.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Reja, 68-300 Lubsko
"oświetlenie uliczne"

928-192-57-33

C12B

27

66231502

PLENED00000590000000000186291488

49,52

16,68

32,84

kolejna

56.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Wrocławska, 68-300
Lubsko "oświetlenie
uliczne"

928-192-57-33

C12B

11

11645936

PLENED00000590000000000186293433

36,52

9,39

27,13

kolejna

57.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Głowackiego, 68-300
Lubsko "owietlenie
uliczne"

928-192-57-33

C12B

17

9334475

PLENED00000590000000000186294454

40,53

13,053

27,477

kolejna

58.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Przemysłowa 68-300
Lubsko "oświetlenie
uliczne"

928-192-57-33

C12B

17

68037026

PLENED00000590000000000186297420

36,605

12,338

24,267

kolejna

59.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Moniuszki 68-300
Lubsko "oświetlenie
uliczne" S-3069

928-192-57-33

C12B

11

62998331

PLENED00000590000000000186298441

17,331

5,541

11,79

kolejna

60.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Oświetlenie drogowe,
ul. Robotnicza dz.
18/23, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

C11O

3

26410033

PLENED00000590000000000100033910

2,4

2,4

61.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Poznańska, 68-300
Lubsko "oświetlenie
uliczne"

928-192-57-33

C12B

11

62377909

PLENED00000590000000000186299462

3,045

0,996

2,049

kolejna

62.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Strzelecka, 68-300
Lubsko "oświetlenie
uliczne"

928-192-57-33

C12B

27

66234372

PLENED00000590000000000186300483

8,24

2,687

5,553

kolejna

63.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Żurawia, 68-300
Lubsko "oświetlenie
uliczne"

928-192-57-33

C12B

27

3535623

PLENED00000590000000000186301407

7,67

2,427

5,243

kolejna

64.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Kielecka, 68-300
Lubsko "oświetlenie
uliczne"

928-192-57-33

C12B

27

8650714

PLENED00000590000000000186302428

21,695

7,732

13,963

kolejna

65.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Robotnicza, 68-300
Lubsko "oświetlenie
uliczne"

928-192-57-33

C12B

27

66263249

PLENED00000590000000000186303449

23,677

8,054

15,623

kolejna

kolejna
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66.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Wiosny Ludów, 68300 Lubsko
"oświetlenie uliczne"

928-192-57-33

C12B

27

66239556

PLENED00000590000000000186304470

22,539

7,269

15,27

kolejna

67.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Hubalczyków, 68-300
Lubsko "oświetlenie
uliczne"

928-192-57-33

C12B

11

8849073

PLENED00000590000000000186307436

14,729

4,763

9,966

kolejna

68.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko oś.
Łużyckie, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C12B

17

66239564

PLENED00000590000000000186308457

15,085

4,893

10,192

kolejna

69.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Warszawska, 68-300
Lubsko "oświetlenie
uliczne"

928-192-57-33

C12B

27

81527558

PLENED00000590000000000186309478

33,222

11,497

21,725

kolejna

70.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Pokoju skrzyżowanie,
68-300 Lubsko "przy
S-3889"

928-192-57-33

C12B

9

62389545

PLENED00000590000000000187375457

11,62

3,737

7,883

kolejna

71.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Warszawska
skrzyżowanie, 68-300
Lubsko "przy S-3261"

928-192-57-33

C12B

9

62378285

PLENED00000590000000000187558420

18,377

3,097

15,28

kolejna

72.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Reymonta, 68-300
Lubsko "szafki
oświetleniowe SO-1,
SO-2"

928-192-57-33

C11O

9

12049044

PLENED00000590000000000424729449

20,429

20,429

kolejna

73.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
Małowice Przekrój 1 m
S-3088, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11O

3

23400990

PLENED00000590000000000187874460

1,809

1,809

kolejna

74.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko Gareja
Przekrój 1 m S-3818,
68-300 Lubsko

928-192-57-33

C11O

3

60939096

PLENED00000590000000000187902466

1,537

1,537

kolejna

75.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Przemysłowa
skrzyżowanie, 68-300
Lubsko "skrzyżowanie
S-3935

928-192-57-33

C12B

11

81529942

PLENED00000590000000000187981476

21,425

7,11

76.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Paderewskiego
Przekrój 1, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11O

2

21611529

PLENED00000590000000000188002432

2,317

2,317

14,315

kolejna

kolejna
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77.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
Nowiniec Ośw. Dro.,
68-300 Lubsko
"oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

2

83251946

PLENED00000590000000000188072447

3,8

1,028

2,772

kolejna

78.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
MAŁA oświetlenie 68300 Lubsko
"oświetlenie drogowe
słup nr 635/5/22"

928-192-57-33

C12B

1

20948833

PLENED00000590000000000188073468

1,03

0,306

0,724

kolejna

79.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Gliniana ST-3814, 68300 Lubsko

928-192-57-33

C11O

2

80663155

PLENED00000590000000000509629489

10,902

10,902

kolejna

80.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko Górzyn
ST 940, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11O

2

80663515

PLENED00000590000000000509608436

6,762

6,762

kolejna

81.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
TYMIENICE S-3083,
68-300 Lubsko "S3083 Kałek"

928-192-57-33

C11O

1

83056188

PLENED00000590000000000547386411

0,651

0,651

kolejna

82.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
TYMIENICE S-3284,
68-300 Lubsko "S3284"

928-192-57-33

C12B

4

81243595

PLENED00000590000000000189577430

2,7

0,937

1,763

kolejna

83.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
TYMIENICE S-3858,
68-300 Lubsko

928-192-57-33

C12B

4

81313816

PLENED00000590000000000189578451

1,587

0,481

1,106

kolejna

84.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko Dłużek
S-3415, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C12B

11

63007775

PLENED00000590000000000189579472

8,035

2,592

5,443

kolejna

85.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko Dłużek
S-3911, 68-300
Lubsko "S-3911 "

928-192-57-33

C12B

4

81447790

PLENED00000590000000000189580493

4,367

1,642

2,725

kolejna
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86.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
Białków S-3411, 68300 Lubsko
"Oświetlenie uliczne"

928-192-57-33

C12B

11

63674164

PLENED00000590000000000189581417

4,734

1,691

3,043

kolejna

87.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
Białków S-3887, 68300 Lubsko

928-192-57-33

C12B

11

63674148

PLENED00000590000000000189582438

9,366

3,095

6,271

kolejna

88.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
GÓRZYN S 3080, 68300 Lubsko

928-192-57-33

C12B

22

81517311

PLENED00000590000000000189583459

22,767

7,301

15,466

kolejna

89.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
GÓRZYN S 3926, 68300 Lubsko

928-192-57-33

C12B

22

81542822

PLENED00000590000000000189584480

7,111

2,41

4,701

kolejna

90.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko Chełm
Żarski S-3107, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C12B

15

66238358

PLENED00000590000000000189587446

10,118

3,454

6,664

kolejna

91.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
Ziębikowo Skrzynka,
68-300 Lubsko

928-192-57-33

C12B

4

23553757

PLENED00000590000000000189589488

4,627

1,544

3,083

kolejna

92.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko Kałek
Skrzynka m S-3083,
68-300 Lubsko

928-192-57-33

C12B

4

81313932

PLENED00000590000000000189590412

3,282

0,996

2,286

kolejna

93.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
Mierków, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C12B

4

81447795

PLENED00000590000000000189592454

10,393

3,16

7,233

kolejna

94.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
Mierków, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C12B

4

52142738

PLENED00000590000000000189593475

1,555

0,473

1,082

kolejna
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95.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
LUTOL Wieś m S3469, 68-300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

4

81243559

PLENED00000590000000000189594496

6,715

1,967

4,748

kolejna

96.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
TUCHOLA ŻARSKA
S-3802, 68-300
Lubsko "Oświetlenie
uliczne"

928-192-57-33

C12B

5

13887412

PLENED00000590000000000189599407

9,638

2,947

6,691

kolejna

97.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
GOZDNO S-3313, 68300 Lubsko
"Oświetlenie uliczne"

928-192-57-33

C12B

3

60947862

PLENED00000590000000000189600428

3,851

1,247

2,604

kolejna

98.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko OSIEK
S-3082, 68-300
Lubsko "Oświetlenie
uliczne"

928-192-57-33

C12B

4

80526060

PLENED00000590000000000189601449

6,853

2,174

4,679

kolejna

99.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
GRABKÓW S-3081,
68-300 Lubsko
"Oświetlenie uliczne"

928-192-57-33

C12B

4

19434811

PLENED00000590000000000189602470

7,645

2,478

5,167

kolejna

100.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
STARA WODA S3409, 68-300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

4

81253333

PLENED00000590000000000189617494

3,212

0,949

2,263

kolejna

101.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
STARA WODA S3886, 68-300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

4

83252049

PLENED00000590000000000189618418

5,128

1,64

3,488

kolejna

102.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
TARNÓW S-3416, 68300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

4

60947727

PLENED00000590000000000189619439

5,474

1,8

3,674

kolejna

103.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
RASZYN ośw., 68300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

2

81320197

PLENED00000590000000000189622405

8,849

2,672

6,177

kolejna

104.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
LUTOL skrz. Ośw.,
68-300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

1

81287030

PLENED00000590000000000189623426

1,922

0,542

1,38

kolejna
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105.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
CHOCIMEK S-3092,
68-300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

3

83251991

PLENED00000590000000000189624447

3,058

0,886

2,172

kolejna

106.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
TUCHOLA ŻARSKA
S-3408, 68-300
Lubsko "Oświetlenie
drogowe"

928-192-57-33

C12B

4

81448200

PLENED00000590000000000189625468

11,529

3,52

8,009

kolejna

107.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
KALEK 12 m skrz. na
sł, 68-300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

1

81269780

PLENED00000590000000000189627413

0,312

0,058

0,254

kolejna

108.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
TYMIENICE 17 i 19
m szk. na sł, 68-300
Lubsko "Oświetlenie
drogowe"

928-192-57-33

C12B

1

81447781

PLENED00000590000000000189628434

0,556

0,229

0,327

kolejna

109.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
CHOCICZ S-3093, 68300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

4

19445107

PLENED00000590000000000189629455

5,002

1,58

3,422

kolejna

110.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
MOKRA S-3091, 68300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

2

81320012

PLENED00000590000000000189630476

5,665

1,785

3,88

kolejna

111.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
JANOWICE S-3090,
68-300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

2

81489253

PLENED00000590000000000189631497

2,162

0,745

1,417

kolejna

112.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
CHOCICZ S-3819, 68300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

4

81278293

PLENED00000590000000000189658482

8,818

2,887

5,931

kolejna

113.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
BUDZIECHÓW S
3816, 68-300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

5

81453466

PLENED00000590000000000189787475

3,993

1,595

2,398

kolejna
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114.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
Dąbrowa Leśna S3253, 68-300 Lubsko
"Oświetlenie drogowe"

928-192-57-33

C12B

4

81319749

PLENED00000590000000000189790441

9,383

2,85

6,533

kolejna

115.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Krakowskie
Przedmieście 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C22B

36

96859365

PLENED00000590000000000412526460

67,189

15,761

46,428

kolejna

116.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Wrocławska S-3281,
68-300 Lubsko

928-192-57-33

C22B

35

96860541

PLENED00000590000000000412530447

63,544

16,999

46,545

kolejna

117.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko ul.
Wesoła 68-300 Lubsko

928-192-57-33

C22B

36

96860540

PLENED00000590000000000412559474

22,926

5,909

17,017

kolejna

118.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
"REMIZA" Stara
Woda 68-300 Lubsko

928-192-57-33

C11

11

91815976

PLENED00000590000000000177592460

1,8

1,8

kolejna

119.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko "Biura"
Lubsko 68-300 Lubsko

928-192-57-33

C11

22

62375735

PLENED00000590000000000175837465

40,285

40,285

kolejna

120.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko, ul.
Pokoju, 68-300 Lubsko

928-192-57-33

C12A

11

2587605

PLENED00000590000000000176401475

0,247

0,122

121.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko "Biura"
68-300 Lubsko

928-192-57-33

C11

11

90566208

PLENED00000590000000000176655474

53,413

53,413

kolejna

122.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
Lubsko, ul Wojska
Polskiego 2, 68-300
Lubsko "USC"

928-192-57-33

C11

14

3605549

PLENED00000590000000000176698407

0,143

0,143

kolejna

123.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gimina Lubsko
"ŚWIETLICA"
Dąbrowa Leśna 4A,
68-300 Lubsko

928-192-57-33

C12A

11

63710658

PLENED00000590000000000177602476

0,13

0,04

124.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
"REMIZA" Górzyn,
68-300 Lubsko

928-192-57-33

C11

11

3322732

PLENED00000590000000000177812424

5

5

0,125

kolejna

0,09

kolejna

kolejna
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125.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
"ŚWIETLICA"
Górzyn, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

11

90918070

PLENED00000590000000000177833477

6,29

6,29

kolejna

126.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
"ŚWIETLICA"
Mierków, 68-304
Lubsko

928-192-57-33

C11

14

63026888

PLENED00000590000000000177834498

1,1

1,1

kolejna

127.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
"ŚWIETLICA"
Chocimek m świetlica,
68-300 Lubsko

928-192-57-33

C11

3

22863542

PLENED00000590000000000177606463

0,1

0,1

kolejna

128.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
"ŚWIETLICA"
TUCHOLA ŻARSKA
świetlica 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

3

19989213

PLENED00000590000000000177668407

1,6

1,6

kolejna

129.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
"ŚWIETLICA"
Chocicz 68-304
Lubsko

928-192-57-33

C11

11

63026577

PLENED00000590000000000177874465

2,27

2,27

kolejna

130.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko, ul.
Strażacka 2a, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

11

8855105

PLENED00000590000000000187330482

7,1

7,1

kolejna

131.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko, Pl.
Lucjana Grzei 1, 68300 Lubsko

928-192-57-33

C11

11

11082657

PLENED00000590000000000187447417

9,72

9,72

kolejna

132.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

14

8250540

PLENED00000590000000000187458454

13,839

13,839

kolejna

133.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
'BIURA" 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

11

90918196

PLENED00000590000000000187519474

2,239

2,239

kolejna

134.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko "obiekt
niemieszkalny"
Białków 20, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

11

47049431

PLENED00000590000000000187842467

1,3

1,3

kolejna

135.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
"świetlica wiejska"
Mokra 9A, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

3

81299528

PLENED00000590000000000187845433

0,1

0,1

kolejna
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Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
LUTOL 44 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C12A

17

63066644

PLENED00000590000000000187860457

7,05

3,4

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
"KAPLICA" Stara
Woda Kaplica 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

4

11647766

PLENED00000590000000000187883455

0,46

0,46

kolejna

138.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko "lokal
niemieszkalny" OSIEK
41 m B, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C11

11

63675709

PLENED00000590000000000187886421

0,7

0,7

kolejna

139.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko
"Świetlica" DŁUŻEK
dz. 85/2, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C12A

27

11686001

PLENED00000590000000000441243468

2,57

1,11

140.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Szatnia sportowa,
Mierków dz. nr 82/13

928-192-57-33

C11

11

90912372

PLENED00000590000000000103795954

2,03

2,03

kolejna

141.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

RASZYN dz. 169, 68300 Lubsko

928-192-57-33

C11

11

26932040

PLENED00000590000000000641462408

0,5

0,5

kolejna

142.

Gmina Lubsko Pl.
Wolności 1, 68-300
Lubsko

Gmina Lubsko,
STARA WODA, dz
17/1, 50/1, 68-300
Lubsko

928-192-57-33

C12A

7

63707976

PLENED00000590000000000187882434

0,21

0,12

136.

137.

3,65

kolejna

1,46

kolejna

0,09

kolejna
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