
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Tarnów 12.11.2013 r.

Centrum Sztuki Mościce 
ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów 

tel. 14 633 46 00; fax 14 633 10 52
 NIP 9930498016 

REGON 120341768 
http:www.csm.tarnow.pl

prowadząc  postępowanie  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. 
z  2013  r.,  poz.  907 ze  zm.)  o  wartości  poniżej  200  000  EURO,  przedstawia  zgodnie  z 
wymogami ustawy niniejszą specyfikację i zaprasza do składania ofert.

I. Przedmiot zamówienia - CPV 09310000-5 Elektryczność.

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  „Dostawa  energii  elektrycznej  do  budynku  Centrum 
Sztuki Mościce oraz pomieszczenia gospodarczego w 2014 roku”.

Zamówienie obejmuje :

Dostawa  energii  elektrycznej  do  punktów  poboru  zlokalizowanych  w  sieci 
dystrybucyjnej obsługiwanej przez: OSD Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach 
S.A.

Budynek CSM:

- moc przyłączeniowa 480 kW, moc umowna 480 kW  tg φ0=0,4
-  układ  pomiarowo-rozliczeniowy  zlokalizowany  jest  w  kontenerowej  stacji 

transformatorowej 6/04 kV
- granica eksploatacji  – szyny pomiędzy polami liniowymi a polem pomiarowym i 

odpływowym do transformatora
- grupa taryfowa B21

- gwarantowane zużycie energii: 160 000 kWh
- przewidywane zużycie energii: 180 000 kWh
-  największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji:  200 000 

kWh

Pomieszczenie gospodarcze – garaż:

- moc umowna 5 kW tg φ0=0,4
- prąd znamionowy zabezpieczenia przelicznikowego I = 25A
- układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany w obiekcie odbiorcy
- granica eksploatacji – zabezpieczenie przelicznikowe
- grupa taryfowa C11
- gwarantowane zużycie energii: 23 kWh
- przewidywane zużycie energii: 25 kWh
- największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji: 27 kWh



Z uwagi na fakt, iż rzeczywiste zapotrzebowanie na energię elektryczną w pewnym 
stopniu jest niezależne od czynników na które Zamawiający ma wpływ, zastrzega się, 
że  wykorzystana  ilość  energii  elektrycznej    może  ulec  zmniejszeniu  do  wartości   
gwarantowanych oraz zwiększeniu w granicach opcji  .  

2.  Dostarczana  energia  elektryczna  musi  spełniać  standardy  techniczne  zgodnie
z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy.

3.  Wykonawca  (sprzedawca energii)  musi  posiadać  generalną  umowę dystrybucyjną  z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, o którym mowa w ust.1, a fakt ten potwierdzi 
przez  złożenie  oświadczenia  w  umowie.  (Powyższe  nie  dotyczy  Wykonawców 
będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego).

4.  Zamówienie  może  być  realizowane  z  udziałem  podwykonawców  z  tym,  
że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia 
(zakres  rzeczowy  zamówienia)  zamierza  powierzyć  podwykonawc(y/com)  do 
wykonania.  Wymaga  się,  aby  podwykonawca/cy  posiadał/li  aktualną  koncesję  na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zawartą/e umowę/y na świadczenie 
usług dystrybucji energii z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w zakresie w jakim 
realizacja  zakresu  zamówienia  powierzonego  podwykonawcy  wymaga  posiadania 
tych  dokumentów.  Powyższe  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  posiadania 
koncesji  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  energią 
elektryczną,  gdyż  zgodnie  z  przepisami  ustawy  prawo  zamówień  publicznych 
Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach (koncesji) podmiotu trzeciego.

II. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków.

A.  O  zamówienie  publiczne  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy 
Prawo  energetyczne  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  1059) lub  wcześniej  obowiązujących 
przepisów posiadają  aktualną  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej 
w zakresie  obrotu  energią  elektryczną  wydaną  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji 
Energetyki. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści dokumentu 
i oświadczenia – V.6.1.a i b SIWZ.



2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Ocena  spełniania  warunku  na 
podstawie analizy treści oświadczenia – pkt V.6.1.a SIWZ

3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia, 

Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Ocena  spełniania  warunku  na 
podstawie analizy treści oświadczenia – pkt V.6.1.a SIWZ

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Ocena  spełniania  warunku  na 
podstawie analizy treści oświadczenia – pkt V.6.1.a SIWZ

Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów. 
Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

B. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy.

Wykonawcy  należący  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. 
zm.), składając odrębne oferty w przetargu zobowiązani są wykazać, że istniejące między 
nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zachwiania  uczciwej  konkurencji  pomiędzy  tymi 
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ocena spełnienia warunków odbędzie się w oparciu o oświadczenia i dokumenty – pkt 
V.6.1 i 6.2 SIWZ.

C. Niespełnienie  chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawców 
z postępowania i odrzuceniem oferty.

IV. Informacje ogólne.

1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 



V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.  Ofertę  należy  sporządzić  i  przedstawić  zamawiającemu  w  języku  polskim  w  formie 
pisemnej w jednym egzemplarzu. 

2.  Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  SIWZ  i  zostać  sporządzona  wg  formularza 
ofertowego,  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  niniejszej  SIWZ.  Poprawki  lub  zmiany  
w  ofercie  muszą  być  dokonane  w  sposób  czytelny,  parafowane  własnoręcznie  przez 
osobę(-y) podpisując(-e) ofertę.

3. Oferta ma zawierać:
3.1. wypełniony formularz ofertowy, wg załącznika nr 1 do SIWZ,
3.2. oświadczenia i dokumenty - jak w pkt. V.6.1 oraz V.6.2.

4. Przygotowana według powyższych wskazówek oferta, oświadczenia i dokumenty muszą 
być  podpisane  przez  osobę(y)  uprawnioną(e)  do  zaciągania  zobowiązań  cywilno-
prawnych w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty, 
oświadczeń i dokumentów nie wynika z przedłożonych w ofercie dokumentów, do oferty 
należy załączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y)  uprawnioną(e) do 
zaciągania  zobowiązań  cywilno-prawnych  w  imieniu  Wykonawcy.  Pełnomocnictwo 
należy  przedstawić  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie. 
Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona 
jest osoba.

5.  Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane  i  datowane 
własnoręcznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Wykonawca przedkłada oświadczenie i dokumenty: 

a). oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - wg załącznika nr 2,
b).  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  energią 

elektryczną,
6.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  

o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  oraz  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  na 
podstawie  art.  24  ust.  2  ustawy  Wykonawca  przedkłada  następujące  oświadczenia 
i     dokumenty:  

a). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - według załącznika nr 3.
b)  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji w celu wykazania podstaw do wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej  – wg załącznika  nr  4  (w oryginale)  -  lista  ma  zawierać  wszystkie 
firmy, w tym zagraniczne, wchodzące w skład grupy kapitałowej,

d) oświadczenie i dokument - pkt 6.1.
7. Dokumenty,  o których mowa w pkt V.6.1.b pkt V.6.2. a-b mogą być przedstawione w 

formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez 
Wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski.



9. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,  oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 2013, poz. 231), Jeżeli Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu,  o  którym  mowa  w  pkt  V.6.2  lit.  b),  składa  dokument  lub  dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;

10.  Jeżeli  w  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, 
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 (wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

11. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
11.1.Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają 

pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  albo  reprezentowania  w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.2.Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.
11.3.Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.4.Wykonawcy występujący wspólnie w formie „konsorcjum” składają jedną ofertę, przy 

czym  wymagane  dokumenty  wskazane  w  pkt.  V.6.2.  b),  składa  każdy  
z Wykonawców.

11.5.Oświadczenia,  o  których  mowa  w  pkt  V.6.1.a)  i  V.6.2.a)  powinny  być  złożone  z 
uwzględnieniem treści art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i podpisane 
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

11.6.  Zamawiający  uzna  za  spełniony  warunek  posiadania  uprawnień  do  wykonywania 
określonej działalności lub czynności, gdy koncesje będzie posiadał przynajmniej ten z 
członków  konsorcjum,  który  będzie  realizował  tą  część  zamówienia,  która  wymaga 
posiadania koncesji. 

11.7. Listę, o której mowa w pkt V.6.2. lit. c) składa każdy z członków konsorcjum.

VI.  Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty z 
podaniem znaczenia kryterium.

1.  Ocena  ofert  niepodlegających  odrzuceniu,  złożonych  przez  wykonawców,  dokonana 
zostanie przez komisję przetargową niejawnie, według kryterium: cena (kwota brutto) - 
100 %.
na podstawie wzoru: P = z : y x 100
gdzie:

P- ilość punktów
z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 
y – cena oferty badanej nieodrzuconej
100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.



3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, w trybie 
określonym w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku 
zgodnie z kalkulacją przedstawiona na formularzu ofertowym. Cenę dla poszczególnych 
grup taryfowych otrzymuje wykonawca mnożąc cenę jednostkowa przez ilość kWh.

2. Ceny jednostkowe mogą być wyrażone z dokładnością czterech miejsc po przecinku. Cena 
jednostkowa nie ulega zmianie w okresie realizacji zamówienia.

3. W cenie należy ująć wszystkie  czynności uznane przez Wykonawcę jako niezbędne do 
prawidłowego wykonania pełnego zakresu zamówienia (np. koszty odczytów liczników, 
obsługi administracyjnej i rozliczeń).

VIII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z  Wykonawcami  jest  Pan Stanisław Bączek, 
Centrum Sztuki Mościce, Tarnów, ul. Traugutta 1, tel. 14 633 46 00, 14 633 46 24.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub mailem (nr faksu Zamawiającego 14 633 10 52, adres e-
mail:  sekretariat@csm.tarnow.pl).  Zamawiający  posługując  się  formą  faksu  lub  maila 
wymaga niezwłocznego potwierdzania przez Wykonawców faktu otrzymania pism. 

2.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (art. 38 ust. 1 ustawy).

3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, 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,  z  zastrzeżeniem art.  38 ust.  1a ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz  zamieszcza  je  na  stronie 
internetowej.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania    
ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę 
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, oraz 
zamieszcza  na stronie internetowej.

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o  zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej.

7. W przypadku  gdy zmiana  treści  SIWZ nie  powoduje  konieczności  zmian  w ofertach, 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

8. W  przypadku  dokonywania  zmiany  ogłoszenia  Zamawiający  zamieści  ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie  Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieści 
informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej. 

9.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.



X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca związany jest  ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia,  w którym upływa 
termin składnia oferty.

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

XI. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

1.  Ofertę  zaadresowaną  na  Zamawiającego  należy  złożyć  w  kopercie  lub  w  innym 
opakowaniu  z  napisem:  „Dostawa  energii  elektrycznej”.  Na  opakowaniu  winna  się 
również  znaleźć  pełna  nazwa i  dokładny adres  Wykonawcy – dopuszcza  się  czytelny 
odcisk pieczęci. W przypadku składania oferty przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną 
należy opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym 
opisem ponosi Wykonawca. Powyższe jest niezbędne w celu ewentualnego zwrotu oferty 
złożonej po terminie, na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy.

2. Oferty należy składać do dnia 20.11.2013 do godz. 11.00 w Centrum Sztuki Mościce, 33-
101 Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat.

3. Termin powyższy zostanie uznany, jeżeli oferta znajdzie się w siedzibie Zamawiającego 
przed jego upływem.

4. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 
składania ofert.

5. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną zostaną odrzucone.
6. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dostarczenia do miejsca składania 

ofert.  Zamawiający  niezwłocznie  zwraca  ofertę  złożoną  po upływie  terminu  składania 
ofert.

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę – w tym celu 
należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: nazwa 
i adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu lub „wycofać ofertę” – w tym przypadku należy 
pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu 
Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy wycofanie. Decyzja o wycofaniu 
oferty musi być złożona na piśmie i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji 
Wykonawcy.

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Centrum Sztuki Mościce, 33-
101 Tarnów, ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/w dniu  20.11.2013 r. o godz. 11.15.

2.  Wynik  przetargu  podany  będzie  do  wiadomości  wszystkich  Wykonawców  w  trybie 
określonym w art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 



1. Ceny jednostkowe zgodnie będą z cenami podanymi w ofercie.
2. Rozliczenia odbywać się będą w złotych polskich.
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  aktualną  koncesję  na  obrót  energią  elektryczną 

nr ……….wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4.  Wykonawca oświadcza,  że posiada generalną umowę na świadczenie  usług dystrybucji 

energii z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
5. Faktury płatne będą w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury. 
6. Moc umowna oraz warunki wprowadzania jej zmian.
7. Okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.
8. Faktury rozliczeniowe określane będą na podstawie odczytów układów pomiarowych,
9. Wykonawca nie poniesie odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej na
skutek:

1) działania siły wyższej,
2) niezawinionej awarii w sieci elektroenergetycznej na czas niezbędny do jej usunięcia
oraz w wypadku ograniczeń w dostawie energii elektrycznej w związku z zagrożeniem
życia, zdrowia lub mienia,
3) przerw planowanych i nadzwyczajnych wynikających z zarządzeń władz państwowych,
a także przerw niezbędnych do przeprowadzenia pilnych prac koniecznych do
zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii.

10. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
umowy,
2) przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji koniecznych do prawidłowej
realizacji umowy, 

11. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania  się 
o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo - rozliczeniowym oraz 
innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za energię.

12. Płatność za dostarczoną energię płatne będzie wg cen jednostkowych zawartych w 
ofercie.

13. Strony  ustalają,  że  płatność  Wykonawcy  odpowiadać będzie  iloczynowi  ilości 
faktycznego zużycia energii  w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej 
za1 kWh.

14. Zamawiający szacuje maksymalną ilość zapotrzebowanej energii elektrycznej na …
kWh  ,jako  równowartość  kwoty  brutto…zł  (  słownie  brutto  ).  Ilość  energii 
elektrycznej  może  ulec  zmniejszeniu  do  wartości  gwarantowanych  w  okresie 
obowiązywania umowy, przy czym ceny jednostkowe określone w ofercie pozostaną 
niezmienne, z zastrzeżeniem z pkt 15 .

15.  Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stanu prawnego 
dotyczącego unormowań wpływających na kalkulację ceny Energii  Elektrycznej do 
Klienta a w szczególności: 
1) wejście w życie dodatkowych uwarunkowań prawnych wpływających na koszty 

zakupu przez Sprzedawcę energii elektrycznej na potrzeby jej sprzedaży do Klienta w 
ramach Umowy.

2) zmiany podatku VAT lub podatku akcyzowego.
16. Złożenie wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy oraz wszystkie czynności niezbędne 

do podpisania umowy dystrybucyjnej  przez Zamawiającego z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego należeć będą do Wykonawcy w imieniu Zamawiającego, który na 
wykonanie tych czynności udziela mu pełnomocnictwa.

XIV. Wymagania dotyczące wadium - nie dotyczy.



XV.  Informacja  o formalnościach,  jakie  powinny zostać  dopełnione w celu  zawarcia 
umowy.

1.  O  wyborze  najkorzystniejszej  Zamawiający  zawiadomi  wszystkich  Wykonawców,  którzy 
złożyli oferty, w trybie określonym art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony  w  art.  27  ust.  2,  albo  10  dni  –  jeżeli  zostało  przesłane  w  inny  sposób,  
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może 
zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego 
postępowanie odwoławcze.

3.  Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w 
sprawie  zamówienia  publicznego,  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

4. Propozycję umowy opracowaną na warunkach ustalonych w specyfikacji, podpisaną przez 
swoich uprawnionych przedstawicieli, przedłoży Wykonawca.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługującej Wykonawcom.

1. Środki ochrony prawnej  określone w Dziale  VI ustawy Prawo zamówień publicznych  
(tj. odwołanie oraz skarga do sądu) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,  z zastrzeżeniem 
art. 179 ust. 2 ustawy. 

2.  W  postępowaniach,  których  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone 
w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  odwołanie  przysługuje  wyłącznie 
wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

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. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, 

7.  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8.  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  zobowiązany na podstawie  ustawy,  na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XVIII. Postanowienia końcowe.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszymi  postanowieniami  obowiązują  przepisy 
zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz 
Kodeksie cywilnym.

Tarnów, dnia 12 listopada 2013 r.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Oferta 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

4. Załącznik nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24  ust.2 pkt. 5, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej.



Załącznik nr 1 

OFERTA

…………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy 

(w przypadku konsorcjum podać nazwy i adresy
wszystkich członków konsorcjum)

Centrum Sztuki Mościce
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę energii elektrycznej do 
budynku Centrum Sztuki Mościce oraz pomieszczenia gospodarczego w 2014 roku”:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia:
za cenę: ........................... zł brutto ………..…. zł w tym:
(ceny jednostkowe dla poszczególnych grup taryfowych należy podać w kwotach brutto)

· energia w gr. taryfowej B21   200 000 kWh x ,  zł = ,  zł����� ��������

· energia w gr. taryfowej C11            27 kWh x ,  zł = ,  zł����� ��������

2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie określonym w pkt. II SIWZ.
3.  Oświadczamy,  że  przyjmujemy  warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego  

w pkt XIII SIWZ.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia  

upływu terminu składania ofert.
5.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
6.  Zamówienie  wykonamy  siłami  własnymi/następujące  części  niniejszego  zamówienia 

zostaną powierzone podwykonawcom (Uwaga!: Wykonawca wypełnia – o ile dotyczy):

Lp. Nazwa/opis części zamówienia,
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

7. Korespondencję należy kierować pod adres:
Nazwa 
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
E-mail

......................................................................
podpis  osoby  lub  osób  uprawnionych  do  zaciągania 
zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 2

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

Nazwa i adres Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 
energii  elektrycznej do  budynku  Centrum  Sztuki  Mościce  oraz  pomieszczenia 
gospodarczego  w  2014  roku” w  trybie  przetargu  nieograniczonego  prowadzonego  na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące:

1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonywania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………..........................................................
podpis osoby lub osób uprawnionych do 

zaciągania zobowiązań cywilno–prawnych 
w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 3
........................................
Nazwa i adres Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 
energii  elektrycznej do  budynku  Centrum  Sztuki  Mościce  oraz  pomieszczenia 
gospodarczego  w  2014  roku” w  trybie  przetargu  nieograniczonego  prowadzonego  na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z 
postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

...............................................................................
Podpis  osoby  lub  osób  uprawnionych  do  zaciągania 
zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 4
 

…………………..………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust.2 pkt 5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii 
elektrycznej do budynku Centrum Sztuki Mościce oraz pomieszczenia gospodarczego 
w 2014 roku”  zgodnie  z  art.  26  ust.  2d  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 roku -  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.): 

1. Składamy listę podmiotów  , razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej1 

w rozumieniu  ustawy  z  dnia  16.02.2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1
2
3

...............................................................................
Podpis osoby lub osób uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w 
imieniu Wykonawcy

2. Informuję, że nie należymy grupy kapitałowej   o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 
ustawy Prawo zamówień  publicznych 

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

                                                                                                    Podpis osoby lub osób 
uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań cywilno-prawnych  
w imieniu Wykonawcy

1  Przez grupę kapitałową -według ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
nr  50  poz.  331  z  późn.  zm.)   rozumie  się  wszystkich  przedsiębiorców,  którzy  są  kontrolowani  w  sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

UWAGI: 
1.Lista ma zwierać wszystkie firmy, w tym zagraniczne, wchodzące w skład grupy kapitałowej.
2.  W przypadku,  gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej sporządza listę oraz składa podpis pod listą 
(punkt 1 załącznika).
3.Jeżeli  Wykonawca nie należy do grupy  kapitałowej,  pod informacją,  że nie należy do grupy kapitałowej 
składa podpis (punkt  2 załącznika).


	OŚWIADCZENIE

