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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  na zadanie pn.: 

 

„Dostawa energii elektrycznej” 

o wartości nie przekraczającej 207 000 Euro 

   Oznaczenie sprawy IP-271-22/2015 
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Część I.  Instrukcja dla Wykonawców 

 

1 Nazwa i adres Zamawiającego 

Związek Gmin Karkonoskich 

ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice 

tel. (75) 718 24 15, fax. 75 617 10 92 

email: biuro@karkonosze.eu  

 

2 Tryb udzielenia Zamówienia 

2.1.  Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego– Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców 

„Ustawą”. 

2.2.  Zamawiający działa w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych umocowań, w imieniu: 

Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Ścięgnach Kostrzycy, Gminy 

Miasta Szklarska Poręba, Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, Miejskiego Ośrodka 

Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Szklarskiej Porębie, Przedszkola Samorządowe- go nr 2 w Szklarskiej Porębie, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej 

Porębie 

Ilekroć w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części Instrukcji 

SIWZ, jest mowa o budynkach lub obiektach Zamawiającego, dotyczy to również obiektów 

Współzamawiających objętych niniejszym postępowaniem czyli Karkonoskiego Centrum 

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Ścięgnach Kostrzycy, Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, 

Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie.    

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe na podstawie art. 16 ust. 1 PZP. 

Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu wszystkich 

objętych niniejszym postępowaniem podmiotów. Zamawiający oraz ww. podmioty będą zawierać 

oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej. Dodatkowo zobowiązania 

Zamawiającego oraz Współzamawiających niniejszego postępowania w stosunku do wyłonionego w 

przetargu wykonawcy zamówienia, nie będą miały charakteru solidarnego i będą wyłącznie 

zobowiązaniami poszczególnych uczestników niniejszego postępowania. 

3 Opis przedmiotu zamówienia 

3.1.  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wskazanych 

w Załączniku nr 1 do SIWZ.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części IV 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4 Opis części zamówienia 

4.1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

5.1.  Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.   

6 Informacja dotycząca ofert wariantowych 

6.1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej 

mailto:biuro@karkonosze.eu
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7 Termin wykonania zamówienia 

            7.1.  Termin zamówienia obejmuje sprzedaż energii w okresie: 

a) -  od 01-12-2015r. do 31-12-2017r. dla obiektów Związku Gmin Karkonoskich i Karkonoskiego 

Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Ścięgnach Kostrzycy; 

b) - od 01-12-2015r. do 31-12-2017r. dla obiektów  podległych Gminie Miasto Szklarska Poręba,  

Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności 

Lokalnej w Szklarskiej Porębie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie, 

Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie, Miejskiego  Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szklarskiej Porębie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie 

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

8.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek  ich posiadania: 

8.1.2 Posiadają koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne - t. j. z 15. czerwca 2012 

Dz. U. z 2012 r. poz. 1059). 

8.1.2.1  Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie 

dostawy odpowiadających swoją wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, przy czym 

za dostawy odpowiadające wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający 

rozumie dostawy o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto dla jednego odbiorcy. 

8.1.2.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj.: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

8.1.2.3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

8.1.3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej, finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 8.1.3.1. Wykonawca winien wykazać,  iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 600 000 

złotych; 

 

8.2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania 

warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w 

wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści 

odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z 

postępowania uznaje się za odrzuconą. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 
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9.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

Ustawy do oferty należy dołączyć: 

9.1.1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 ustawy –wzór: Dokument 1 pkt. I. 

9.1.2.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców – wzór: Dokument 3 

9.1.3. Poświadczenia potwierdzające, że usługi określone w pkt 9.1.2 zostały wykonane należycie z 

tym, że:  

a) w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno 

być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

b) w przypadku zamówień na  usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 

9.1.3.a;  

   c)  w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o 

którym mowa w pkt 9.1.2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów, o których mowa w pkt 9.1.3 a i b; 

9.1.4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

 

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy do oferty należy 

dołączyć: 

9.2.1.Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór: Dokument 1 pkt. II. 

9.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 

odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9.2.4.   Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

9 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

9.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8  PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.2.6.   Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt  

10 i 11 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 

9.3.  W przypadku Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien jest złożyć listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór: 

Dokument nr 2 

 

9.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 



 

 5 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

 

9.5.  Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 8.1.1 SIWZ, polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 9.4., zamawiający, w celu oceny, czy 

wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 

wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 

9.5.1.dokumentów dotyczących w szczególności: 

9.5.1.1.zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

9.5.1.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

9.5.1.3.charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

9.5.1.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

9.6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty 

te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.2. 

 

9.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 9.2.2. – 9.2.3. składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

9.7.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.7.2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

9.7.3  Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

 

9.8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.7. zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 9.2. 

 

9.9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielnie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

9.10. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby: 

9.10.1. Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 

9.10.2. Dokument wymieniony w pkt 9.2.1. winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. 

9.10.3. Dokumenty wymienione w pkt 9.1.1. ÷ 9.1.2. winny być złożone w imieniu wszystkich 

podmiotów (partnerów) przez Pełnomocnika. 

 

9.11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. W przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w pkt 9.5., kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczone za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez  te podmioty. Oświadczenia, stanowiące załączniki do 

oferty należy składać w oryginale. 

 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

10.1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie. 

10.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą telefaksu lub 

drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie o ile wystąpiło takie żądanie drugiej 

strony.  

10.3 W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 

korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

11.1. Anna Wójcik, tel. 75 718 33 23 – w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury zamówienia 

 

12. Wymagania dotyczące wadium 

12.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych i 00/100),  

12.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:   

12.2.1. Pieniądzu. 

12.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 

12.2.3. Gwarancjach bankowych. 

12.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych. 

12.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (t. j. Dz. U. z 

2014 , poz. 1804 z późn. zm.). 

12.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

12.3.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

12.3.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

12.3.3. kwotę gwarancji, 

12.3.4. termin ważności gwarancji, 

12.3.5. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
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Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we 

ofercie, lub 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, lub 

d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni Zamawiającemu, 

że wynika to  z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 12.4. Postanowienia określone w pkt. 12.3. stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w pkt. 

od 12.2. i 12.5. 

 

12.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:  

50 1500 1429 1214 2004 9506 0000 w Banku Zachodnim WBK S.A. 6 Oddział w Jeleniej Górze. Na 

przelewie należy umieścić informację: "Wadium: Dostawa energii elektrycznej" 

             

12.6. Wadium wnoszone w innej niż pieniężna formie Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego 

Związek Gmin Karkonoskich  Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice.  

 

12.7.  Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie. 

 

12.8.  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie  uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

  12.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. 

 

12.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 

12.10.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, lub12.10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

12.10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się  niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, lub 

12.10.4. odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni Zamawiającemu, 

że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie”. 

 

13. Termin związania ofertą 

13.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

ostatecznego terminu składania ofert. 

 

14. Opis sposobu przygotowania ofert 

14.1.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner 

w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum, itp.). Złożenie więcej 

niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany.  

14.2.1. Kompletna oferta musi zawierać: 
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14.2.2. Wypełniony Formularz oferty – Część II specyfikacji.  

14.2.3. Stosowne dokumenty wymienione w pkt. 9  niniejszej specyfikacji. 

14.2.4. Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio z właściwego rejestru. 

14.2.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14.2.6. Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) 

do reprezentowania Wykonawcy. 

14.2.7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą 

specyfikacją formie i treści. 

14.2.8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na 

podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w formie 

oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 

skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (-e) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

14.2.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone 

podpisem osoby (osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy. 

14.2.10. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno 

ponumerowane strony z treścią oferty. 

14.2.11.Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby 

wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert. 

14.2.12. Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób: 

14.2.12.1. W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrza oznakowana wg treści: 

„Dostawa energii elektrycznej” 

Nie otwierać przed dniem 16-11-2015 r. do  godz. 12
00 

14.2.12.2. Druga - wewnętrzna, wg treści: 

Nazwa Wykonawcy 

Ulica, nr budynku 

Kod pocztowy, miejscowość 

„Dostawa energii elektrycznej” 

 

14.2.12.3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

14.2.12.4. W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty 

należy dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i 

na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do wglądu. Kopia musi być 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania 

Wykonawcy. 

14.2.13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
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warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

14.2.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

15.1.Miejsce oraz termin składania ofert 

15.1.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Pałac-Bukowiec, ul. Robotnicza 6, 58-533 

Mysłakowice. Termin składania ofert upływa w dniu 16-11-2015 r. o godz. 12
00

. 

15.1.1.1. Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem 

wpływu, jakim została oznakowana oferta. 

15.1.1.2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora 

publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w pkt 15.1.1terminie będą zwracane 

niezwłocznie. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. 

15.1.2. Zmiana i wycofanie oferty 

15.1.2.1. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę 

za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 

15.1.2.2. Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, 

przed upływem terminu składania ofert. 

15.1.2.3. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z 

pkt 14.2.12.2 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, z 

podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 0. 

15.1.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert  

15.1.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-11-2015 roku, o godzinie 12:05, w siedzibie 

Zamawiającego: Pałac-Bukowiec przy ul. Robotniczej 6, 58-533 Mysłakowice (pok. 3); 

15.1.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw 

(firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, 

okresów gwarancji, warunków płatność ,oraz ilości stron/kartek, na których składane są oferty. 

15.1.3.3. Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne 

ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

15.1.3.4. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do 

oferty. 

 

16. Opis sposobu obliczenia ceny 

16.1. Ceną ofertową jest cena brutto wymieniona w Części II niniejszej specyfikacji – „Formularz 

oferty”, pkt 4. Cenę ofertową brutto wyliczyć należy wg algorytmu określonego w kalkulacji ceny 

oferty (Załącznik 2). 
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16.2. Podana w ofercie cena jest ceną niezbędną dla potrzeb oceny ofert, wyboru oferty 

najkorzystniejszej i przyjęcia wstępnej, szacunkowej wartości umowy. Podstawę rozliczeń umownych 

z Wykonawcą stanowić będzie cena jednostkowa energii elektrycznej netto (zł/kWh), określona z 

dokładnością nie większą niż 4 miejsca po przecinku i zużyta energia elektryczna. 

16.3. Cena jednostkowa netto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz 

uwzględniać ewentualne rabaty i upusty oraz obejmować wszelkie koszty i opłaty (np. opłatę 

handlową), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i 

umową realizacji przedmiotu zamówienia.  

16.4. Podane ceny ogółem netto i brutto muszą być wyrażone w polskich złotych z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku 

16.5. Cenę oferty stanowi suma cen za energię do różnych odbiorników – nie występują prowizje, 

opłaty i inne koszty (np.: opłaty za wydanie opinii, opłata abonamentowa, za odczyt licznika, 

aneksy itp. opłaty te należy wliczyć w cenę energii). 

16.6. Podstawa sporządzenia formularza ofertowego i formularzy cenowych jest specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami. 

16.7. Formularz ofertowy i formularze cenowe musza zawierać uzupełnione wszystkie pozycje. 

16.8. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

16.9. Wykonawca nie może zmieniać nakładów ilościowych w danych pozycjach formularzy. Ilości 

w poszczególnych pozycjach formularzy nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać 

Wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. Podstawa płatności będą rzeczywiste ilości 

zużytej energii dla poszczególnych obiektów. 

17 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Stronami 

17.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia 

prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN). 

 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

18.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

18.1.1. Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 

18.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

18.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

    Cena oferty (brutto) Kc -   znaczenie 100 pkt 

18.3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich. Oferta najtańsza otrzyma 

maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza 

liczba punktów. 

18.4. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady: 

W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: 

Kc   pkt
badanejofertycena

najnizszacena
100*  
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Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 

punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

ilość punktów. 

18.5. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną 

złożone oferty o tej samej cenie, bądź po wyliczeniu oceny punktowej oferty okaże się, że oferty są 

jednakowo korzystne, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych 

nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.  

 

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

19.1. Jeżeli Wykonawca wyłoniony do wykonania niniejszego zamówienia prowadzi firmę w formie 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty dwukrotnie przewyższa wysokość 

kapitału zakładowego, to o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, to warunkiem podpisania umowy z 

tym Wykonawcą będzie przedłożenie odpowiedniej umowy lub uchwały zgromadzenia wspólników 

zezwalającej na taką czynność. Wymóg ten dotyczy odpowiednio podmiotów występujących wspólnie 

19.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 

 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

20.1.Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom  

21.1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179 ÷ 

198 ustawy. 

21.1.1. Odwołanie 

21.1.1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

21.1.1.2. W przypadku niniejszego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

21.1.1.2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

21.1.1.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

21.1.1.2.3. odrzucenia oferty odwołującego. 

21.1.1.3. Odwołanie winno: 

21.1.1.3.1. Wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zrzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, a także 

21.1.1.3.2. Zawierać żądanie i 

21.1.1.3.3. Zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 

wniesienie odwołania. 
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21.1.1.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej. 

21.1.1.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

21.1.1.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

21.1.1.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. 

21.1.1.8. Na czynności, o których mowa w pkt 21.1.1.7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2 ustawy. 

21.1.1.9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 

art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

21.1.1.10.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy. 

21.1.1.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.1.1.9 i 21.1.1.10 wnosi się w 

przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

wniesieni. 

21.1.1.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

21.1.1.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

21.1.1.14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniania specyfikacja, wzywając Wykonawców do 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

21.1.1.15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w formie pisemnej, a jego kopię przesyła Zamawiającemu  oraz Wykonawcy 
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wnoszącemu odwołanie. 

21.1.1.16. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 

21.1.1.17. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający 

opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 

strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu 

albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o 

uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

21.1.1.18. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 

czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o 

którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego. 

21.1.2. Skarga do sądu 

21.1.2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

21.1.2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej. 

21.1.2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

21.1.2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

21.1.3. Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy. 

 

22. Pozostałe informacje 

22.1.  Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa: 

22.1.1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

22.1.1.1. Ujawnienie protokołu wraz z załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniższych 

zasad: 

a) należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji wraz ze 

wskazaniem sposobu udostępnienia (stosownie do zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego – Dz. U. nr 223 poz. 1458), 

b) Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. 

Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów do wnoszenia przez 

Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

22.2.   Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty: 

22.2.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji 

dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem pkt 22.2.3. 

22.2.2. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 



 

 14 

zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

22.2.3.  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

(niepowodujące istotnych zmian w treści oferty) – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona 

22.2.4. Wybór Wykonawcy: 

22.2.4.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

22.2.4.1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację. 

22.2.4.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

22.2.4.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

22.2.4.1.4. Terminie, po upływie którego umowa może być zawarta. 

22.2.4.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

22.2.4.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w niniejszym 

postępowaniu, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 

22.2.5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy Ustawy. 

 

23. Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany 

23.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a) W sytuacji wejścia Polski do strefy euro pod warunkiem, że będzie wprowadzone w drodze ustawy, 

a nieuwzględnienie ich w wartości wynagrodzenia wykonawcy będzie mu groziło rażącą stratą. 

Warunkiem wprowadzenia zmiany jest przedstawienie przez Wykonawcę wyliczenia wskazującego na 

poniesienie rażącej straty. 

b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmianą przepisów prawa podatkowego mająca 

wpływ na wysokość podatku VAT. Jeśli w trakcie realizacji umowy nastąpiła urzędowa zmiana stawki 

podatku VAT mająca wpływ na wysokość wynagrodzenia – Wykonawca skoryguje odpowiednio 

wynagrodzenie uwzględniając nową stawkę podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

dniu wystawienia stosownych dokumentów finansowych. Strony dokonają odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany 

stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano;  

c) Zmiany poszczególnych składników cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w 

formularzach mogą nastąpić w okresie realizacji przedmiotu umowy, wyłącznie w przypadku zmian 

cen zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki w proporcji odpowiadającej cenom 

oferowanym. 

d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego z 

uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 

Kodeksu spółek handlowych; 

e) zmiany w zakresie podłączenia przez Zamawiającego nowego punktu poboru energii (fizycznego 
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punktu poboru), pod warunkiem, że nowy punkt zostałby przyporządkowany według obowiązujących 

kryteriów wynikających z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej właściwego Operatora 

do jednej z grup taryfowych, do których należały punkty poboru objęte niniejszym postępowaniem 

przed przeprowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z danymi określonymi w Załączniku 1 do 

SIWZ. 

f) zmiany w zakresie wyłączenia z Umowy punktów poboru energii, dla których układ pomiarowy nie 

spełnia wymogów operatora systemu dystrybucyjnego, na terenie którego umiejscowiony jest dany 

punkt poboru energii. 

g) Rezygnacji z punktów poboru energii, dla których Zamawiający sprzeda, wydzierżawi dla 

prywatnego przedsiębiorcy. 

23.2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 

23.2.1.  Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego). 

23.2.2. Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów   między stronami. 
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 Dokument 1 

............................................. 

 Nazwa i adres Wykonawcy 

           (pieczątka) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na realizację zadania pn.:  

„Dostawa energii elektrycznej” 

PKT I. 

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

………………………, dnia …………………         …………………………………………… 

                                                                                     (Imię i nazwisko, pieczątka) 

 

PKT II. 

Niniejszym oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

 

………………………, dnia ……………………       ………………………………………… 

                                                                                     (Imię i nazwisko, pieczątka) 
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Dokument 2 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, 

o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Nazwa zadania: 

 

„Dostawa energii elektrycznej” 

  

 

* proszę wybrać i zaznaczyć odpowiednią część, można wybrać dwie części; 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że firma, którą 

reprezentuję: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy) 

 

- nie należy do grupy kapitałowej
*)

, 

- należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
*)

. 

*)
 niepotrzebne skreślić 

…………………, dnia ………………………    

…………………………………………… 

        (Imię i nazwisko, pieczątka) 

 

UWAGA: 

Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo 

zamówień publicznych składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 
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Dokument 3 

 

…………………………. 

 Nazwa i adres Wykonawcy 

           (pieczątka) 

WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB 

CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT 

PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE 

 

Nazwa zadania: 

 

„Dostawa energii elektrycznej” 

  

 

Lp. 

Odbiorca 

Adres 

(tel. kontaktowy) 

Przedmiot 

zamówienia 

(ogólne informacje: 

nazwa, zakres 

wykonanych usług, 

miejsce wykonania, 

itp.) 

Wartość 

zamówienia 

(brutto) 

Data wykonania 

Doświadczenie 

 

1. 

 

 

 

   

własne / innych 

podmiotów
*)

 

2. 

 

 

 

   

własne / innych 

podmiotów
*)

 

*)
 niepotrzebne skreślić; w przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie z doświadczenia 

innych podmiotów winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich przy wykonywaniu zamówienia 
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Część II. Formularz oferty 

1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Dostawę energii elektrycznej” 

Zamawiający: 

Związek Gmin Karkonoskich 

ul. Robotnicza 6 

58-533 Mysłakowice 

3. Oferta złożona przez: 

3.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy
*)

 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie
*)

:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Zarejestrowany adres Wykonawcy
*)

 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie
*)

: 

ulica: ……………………………………………………………………………… nr: ……………… 

kod: ……………… miejscowość: ……………….…………………………………………………… 

województwo: ………………………………………… e-mail: ........................................................... 

tel.: …………………………………… fax.: ………………………………………………………… 

NIP: ………………………………… REGON: ………………………………………………… 

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

wyznaczamy: …………………………………………………………………………….………………, 

tel., fax. e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

3.2. Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie
*)

:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie 

ulica: ………………………………………………………………… nr: …………………… 

kod: …………… miejscowość: …………………………… ..województwo: ………..……………… 

e-mail: …………………………tel.: ………fax.……………………………………………………… 

NIP: ……………………………… REGON: ………………………………………………………… 

4. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej SIWZ) na warunkach w niej określonych, za cenę łączną brutto wyliczoną 

zgodnie z założeniami przedstawionymi w Załączniku 2 do formularza oferty: KALKULACJA 

CENY OFERTY  

…………………………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………..……………).  
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Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia (usługi):  

od 01-12-2015r. do 31-12-2017r. dla obiektów:  

 Związku Gmin Karkonoskich,  

 Karkonoskiego  Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy,  

 podległych Gminie Miasto Szklarska Poręba, 

 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, 

 Szkoły Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie, 

 Miejskiego  Ośrodka  Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, 

 Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie, 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, 

  Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie. 

5. Oświadczamy, że:  

5.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez 

zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej warunki, w tym „Istotne postanowienia umowy” 

przedstawione w „Części III” specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5.2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

5.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5.4. W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy 

się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 19, Część I specyfikacji (Instrukcja dla 

Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej 

winy. 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

Oferta zawiera następujące załączniki: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

……………………………………… 

……………………………………………… 

Pieczątka firmy       Podpisy (pieczątki) osób,  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 
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Załącznik 2 

                                                                                                                                                                                  
Nazwa i adres Wykonawcy 

           (pieczątka) 
 

 

KALKULACJA CENY OFERTY – załącznik do formularza oferty 

L
P. 

TARYFA 

CENA 1 MWH 

CZYNNEJ 

NETTO 

(DOKŁADNOŚĆ 

DO 4 MIEJSC PO 

PRZECINKU 

0,0000) 

OKRES 

OBOWIĄZYWANIA 

UMOWY 

 

SZACUNKOWE 

ZAPOTRZEBOWA

NIE ENERGII W 

CZASIE 

TRWANIA 

UMOWY 

[KWH] 

WARTOŚĆ 

ENERGII 

CZYNNEJ 

NETTO 

(3 X 5 

DOKŁADNOŚĆ 

DO 2 MIEJSC 

PO 

PRZECINKU 

0,00) 

CENA 

BRUTTO 

(DOKŁADNO

ŚĆ DO 2 

MIEJSC PO 

PRZECINKU 

0,00) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

energii elektrycznej 

Taryfa C11 

  

od 01-12-2015 

do 31-12-2017 

 

 

28 299,00 

  

2 Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

energii elektrycznej 

Taryfa C12a 

  

od 01-12-2015 

do 31-12-2017 

 

 

460 592,00 

  

3 Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

energii elektrycznej 

Taryfa G11 

  

od 01-12-2015 

do 31-12-2017 

 

 

12 864,00 

  

4 Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

energii elektrycznej 

Taryfa B21 

  

od 01-12-2015 

do 31-12-2017 

 

1 560 000,00 

 

  

5 Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

energii elektrycznej 

Taryfa O12 

  

od 01-12-2015 

do 31-12-2017 

 

298 533,00 

  

      

 

Cena łącznie 

brutto 

……………

……………

……………

……………

. 

 

                        Łącznie  2 360 288,00 kWh. 
 

   

 

     (pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 
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Część III  Istotne postanowienia umowy 

zawarta w dniu ........................r. w Bukowcu pomiędzy: 

 

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

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

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

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:  

……………………………………………………………………………………………. 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w …………………………....., przy ul…………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………… 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych dokonano wyboru Wykonawcy zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej” zawarto 

umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych z dostawą energii 

elektrycznej na potrzeby eksploatacji urządzeń, budynków i lokali użytkowych na zasadach 

określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z 

późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje spraw 

związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii. 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w terminie od dnia ……………... 
1
r. 

do dnia 31.12.2017r. dla potrzeb niżej wymienionych punktów poboru………………..
 2

  

3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

 Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją energii elektrycznej;  

 Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich 

wzajemne prawa i obowiązki związane z świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji 

niniejszej Umowy; 

 Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej 

przez dany rodzaj odbioru; 

 Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD 

określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii 

elektrycznej; 

                                                 
1
 Daty rozpoczęcia umowy zgodnie z pkt 7 ppkt. a – c w Części I SIWZ, odpowiednio dla Zamawiającego (Płatnika)  

podpisującego umowę.  
2
 Zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku 1  Działu właściwego dla  Zamawiającego (Płatnika). 
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 punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania 

energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; 

 faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie 

odczytów układów pomiarowych; 

 okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń 

do pomiaru mocy i energii elektrycznej – zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez 

OSD; 

 Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późn. 

zm.) 

4. Umowa nie obejmuje świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zawieranej  

w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę z OSD na podstawie pełnomocnictwa.  

5. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do OSD. 

Warunki świadczenia dystrybucji określać będzie odrębna umowa dystrybucyjna zawarta z OSD. 

6. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których 

ma być dostarczona energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. Wykaz obiektów stanowi 

- Załącznik 1 do umowy. 

7. Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”, 

stanowiąca integralną część umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru energii 

elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku 1 
3
 do umowy.  

2. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do 

punktów poboru, określanych w Dziale I  Załącznika 1 do umowy, szacuje się w wysokości 

.................... MWh. 
4
. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce 

dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w Załączniku 1 określane są 

każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

OSD.  

3. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca 

dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Klienta na podstawie 

standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach 

umownych określonych w Załączniku 1 lub wskazań układów pomiarowych.  

4. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej 

określonej w §5 ust. 2. 

5. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby 

odbiorcy końcowego. 

§3 

Standardy jakości obsługi 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy. 

                                                 
3
   Zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku 1    Działu właściwego dla  Zamawiającego (Płatnika). 

4
  Ilość określona w Załączniku 1  Działu właściwego  dla   Zamawiającego (Płatnika)  .  
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2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny 

wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2013 poz. 1200) lub w 

każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 

 

§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

b) Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną. 

c) Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w 

przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w 

poszczególnych punktach poboru. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

§ 5 

Zasady rozliczeń 

1. Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej 

netto określonej w ofercie przetargowej w Załączniku 2.   

2. Wstępna szacunkowa wartość umowy wynosi netto…………….…… zł (słownie: 

………………………………………)
5
 

3. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 

wynosi netto……………………………(słownie……………………………………………...…) 

4. Zmiany Umowy w zakresie:.  

a. zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen 

energii, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach dotyczących podatku VAT lub 

podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat związanych z energią 

elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem/spadkiem kosztów 

wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach cena energii elektrycznej 

dostarczanej na podstawie Umowy ulegnie automatycznie korekcie o proporcjonalnie do 

wartości wynikającą z proporcji powyższych zmian. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii elektryczne dostarczanej na podstawie 

Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej 

korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązywać dla Wykonawcy i 

Zamawiającego od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych przepisów prawnych 

stanowiących podstawę do ich korekty zmiany w zakresie podłączenia przez Zamawiającego 

nowego punktu poboru energii (fizycznego punktu poboru), pod warunkiem, że nowy punkt 

zostałby przyporządkowany według obowiązujących kryteriów wynikających z Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej właściwego Operatora do jednej z grup 

                                                 
5
   Ilość wyliczona zgodnie z  w Załącznikiem 1  Działu właściwego  dla   Zamawiającego (Płatnika).   
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taryfowych, do których należały punkty poboru objęte niniejszym postępowaniem przed 

przeprowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z danymi określonymi w Załączniku 1 

do SIWZ. 

b. zmiany w zakresie wyłączenia z Umowy punktów poboru energii, dla których układ 

pomiarowy nie spełnia wymogów operatora systemu dystrybucyjnego, na terenie którego 

umiejscowiony jest dany punkt poboru energii. 

c. rezygnacji z punktów poboru energii, dla których Zamawiający sprzeda, wydzierżawi dla 

prywatnego przedsiębiorcy. 

5. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 

będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej 

ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-

rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w §5 ust. 2 Umowy. Do 

wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki w dniu 

wystawienia faktury.  

6. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów 

rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu 

dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Odczyty liczników 

oraz rozliczenia będą się odbywać raz na miesiąc kalendarzowy. 

7. Ceny określone w ust. 2 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 

elektroenergetycznej OSD. 

§ 6 

Płatności 

1. Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będzie faktura VAT wystawiona przez 

Wykonawcę, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.  

2. Wykonawca wystawi fakturę na poszczególnych odbiorców/płatników energii elektrycznej,  

3. Do faktury dołączone będzie zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej (zawierające, co 

najmniej kod PPE, nazwę punktu poboru energii, lokalizację punktu), których dotyczy faktura z 

podaniem ilości zużycia w poszczególnych punktach.  

4. Zapłata będzie dokonywana przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę na 

fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do 

Zamawiającego/Płatnika. 

5. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki 

ustawowe, przy czym dniem spełnienia świadczenia przez Zamawiającego jest dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego/Płatnika. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury adresat 

faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być 

rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia 

Zamawiającego od obowiązku zapłaty należności. 

 

§ 7 

Obowiązywanie Umowy 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi, nie wcześniej, niż po 

spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD. 
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2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia …………2015 r. do dnia 31-12-2017 r. 
6
 

Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym dostawę energii elektrycznej przez 

Wykonawcę.  

3. Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej jedynie w obrębie tych 

grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. 

4. Dostawa energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem 1 do Umowy 

lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, 

będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika 1 bez konieczności 

renegocjowania warunków Umowy. 

5. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie dostawy energii 

elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku 1dla  właściwego działu i 

nie stanowi ono rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie 

punkty poboru określone w  ww. załączniku .  

6. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne 

obowiązywanie umów: 

a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

7. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 ust.6 

lit. a, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, 

Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 

dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług 

dystrybucji. 

8. W każdym z przypadków określonych w §7 ust.7 Umowy, Zamawiający zobowiązany jest 

uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną. 

9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy 

1. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w 

przypadku gdy Zamawiający  zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni 

po upływie terminu płatności. 

2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Odbiorcy przysługuje prawo 

bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 2013 poz. 1200)  

 

 

                                                 
6
 Zgodnie z terminem określonym w Załączniku 1  Działu właściwego  dla   Zamawiającego (Płatnika). 
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§ 9 

Ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy. 

1. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w wykonaniu Umowy w przypadku 

wystąpienia: 

-  siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 

uniemożliwiające w całości lub części wywiązanie się z zobowiązań umownych, na stałe lub na 

pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności Stron. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe, w tym 

pożar, powódź, susza, trzęsienie i osunięcie ziemi, silne wiatry, deszcz i śnieg nawalny, sadź, 

akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, działania 

wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, 

w tym publiczne demonstracje, lokauty itp., 

-  awarii sieciowej (będącej zdarzeniem ruchowym, w wyniku którego następuje wyłączenie z 

ruchu synchronicznego części Krajowego Systemu Energetycznego, która produkuje lub 

pobiera z sieci energię elektryczną w ilości nie większej niż 5% całkowitej bieżącej produkcji) 

lub awarii w systemie (będącej zdarzeniem ruchowym, w wyniku którego następuje wyłączenie 

z ruchu synchronicznego części Krajowego Systemu Energetycznego, która produkuje lub 

pobiera z sieci energię elektryczną w ilości co najmniej 5% całkowitej bieżącej produkcji) 

wywołanej przez instalacje, sieci lub urządzenia nie będące własnością Odbiorcy,  

- awarii sieciowej lub awarii w systemie wywołanej przez instalacje, sieci lub urządzenia będące 

własnością Odbiorcy, 

-  krótkotrwałych zaników lub obniżenia poziomu napięcia spowodowanych działaniem 

automatyk sieciowych, 

-  planowych przerw, o których Odbiorca został poinformowany zgodnie z Przepisami  

o których mowa w § 2 Umowy, 

-  zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod 

rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały 

polubownie. 

3. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia 

właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ) i przepisy ustawy – Kodeks Cywilny, Prawo Energetyczne. 
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§ 12 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1. Nr 1 – Wykaz obiektów
7
 

2. Nr 2 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

3. Nr 3 – Oferta złożona przez Dostawcę. 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

DOSTAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Zgodnie z wykazem w Załączniku 1  Działu właściwego  dla   Zamawiającego (Płatnika). 
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Część IV. Przedmiot zamówienia 

Kod CPV: 09.31.00.00-5 – Elektryczność 

     09.00.00.00-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna, i inne źródła energii; 

09.30.00.00-2  – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na rzecz 

zamawiającego. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych 

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1059 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w 

szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93 poz. 623 ze zm.)  (dalej: PE) przez Zamawiającego do 

jego budynków oraz jego infrastruktury (zgodnie z posiadanymi umocowaniami). Niniejsze 

zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej wraz z mocą 

umowną i szacowanym zużyciem, zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną 

część niniejszej SIWZ.  

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w 

załączniku 1 do SIWZ w terminie: 

  

od dnia 01.12.2015r. do dnia 31.12.2017 r. dla obiektów: 

 Związku Gmin Karkonoskich,  

 Karkonoskiego  Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy,  

 podległych Gminie Miasto Szklarska Poręba, 

 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, 

 Szkoły Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie, 

 Miejskiego  Ośrodka  Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, 

 Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie, 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, 

  Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie. 

 

Sprzedaż rozpocznie się od dnia wejścia w życie umowy, stanowiącej Część III   do niniejszej 

dokumentacji SIWZ, tj. nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów 

sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych oraz dostosowaniu układów pomiarowych 

w grupie taryfowej B do zasady TPA wraz z transmisją.  

   
3. Koszt energii jest dla Zamawiającego jedynym kosztem, co oznacza, że nie występują prowizje, 

opłaty i inne koszty (np.: opłaty za wydanie opinii, opłata abonamentowa, za odczyt licznika, 

aneksy itp.). 

4. Oferenci zobowiązani są do dokonania własnej kalkulacji cenowej i zebrania wszystkich 

informacji, które mogą być niezbędne do określenia odpowiedniej taryfy i ceny dla 

poszczególnych punktów poboru energii. 

5. Koszty oględzin miejsc potrzebnych do kalkulacji cenowej ponosi Oferent. 

6. Wykonawca będzie wystawiał faktury na poszczególnych odbiorców/płatników energii 

elektrycznej (zgodnie z Załącznikiem  nr 1) 

7. Do faktur dołączone będzie zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej (zawierające, co 

najmniej kod PPE, nazwę punktu poboru energii, lokalizację punktu), których dotyczy faktura z 

podaniem ilości zużycia w poszczególnych punktach. 
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Zamawiający informuje, że: 

 

 szacowane zużycie energii elektrycznej z Załącznika nr 1 Dział IX zostało wykonane z 

należytą starannością, jednakże ma charakter orientacyjny. 

 

 dla punktów przyłączeniowych wymienionych w Załączniku nr 1 rolę Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (dalej: OSD) pełni przedsiębiorstwo: TAURON Dystrybucja,  

 

 rolę sprzedawcy energii elektrycznej dla punktów przyłączeniowych wymienionych w 

załączniku nr 1, pełnią dwie firmy obrotu energią elektryczną: TAURON Sprzedaż sp. z 

o.o., oraz Corrente Sp. z o.o.,  

 

 Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą umowę, tzw. Generalną Umowę 

Dystrybucyjną, z lokalnym OSD,  na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii 

elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów 

Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zaznacza, że dla 

punktów wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ  role OSD pełni: TAURON Dystrybucja,  

 

 szczegółowy wykaz jakie punkty obsługiwane są przez jakiego OSD i firmę obrotu energią 

Zamawiający przekaże Wykonawcy niniejszego postępowania po podpisaniu umowy 

sprzedażowej zgodnej  ze  wzorem  w części III SIWZ.  

 

 przedmiotem zamówienia jest dostawa maks.   2 360 288,00  kWh. 

 

 zużycie energii elektrycznej, określone w załączniku nr 1 do SIWZ jest zużyciem 

szacunkowym, uwzględniającym aktualne potrzeby Zamawiającego  

 

 Zamawiający jednocześnie zaznacza, iż będzie kupować energię elektryczną zgodnie  

z wskazaniami układów pomiarowych, co oznacza, że nie gwarantuje zakupu energii 

elektrycznej w ilości określonej w Załączniku nr 1 tj. 2 360 288,00  kWh.,  wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe bądź prawne. W celu skalkulowania 

ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić zużycie energii w łącznej ilości 

wynoszącej  2 360 288,00  kWh. zużycia wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ. 


