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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAMÓWIENIA  nr  ZP/PN/08/10 
 

1. Zamawiający:  
 

 Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 
 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 
 tel. / fax (33) 844-42-95   
 

2. Tryb postępowania oraz nr sprawy: 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                 
o wartości szacunkowej nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną 
dalej „Pzp”. 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Numer sprawy: ZP/PN/08/10. 

 

3. Tryb udzielania wyjaśnień: 
 

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie wskazanych przez siebie zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „siwz”). 

2. Pytania i wnioski o wyjaśnienia siwz muszą być formułowane na piśmie i kierowane na adres zamawiającego 
wskazany w pkt 1 niniejszej siwz; pytania i wnioski składane elektronicznie lub za pomocą faksu będą 
dopuszczane, ale muszą zawierać klauzulę poświadczającą o wysłaniu zapytania lub wniosku w formie 
pisemnej; brak zawarcia niniejszej klauzuli spowoduje uznanie za dzień wpływu zapytania daty jego 
otrzymania na piśmie. W przypadku braku przesłania oświadczenia lub wniosku w formie pisemnej 
zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpoznania zapytania lub wniosku skierowanego                
do niego wyłącznie drogą faksową lub mailową, z pominięciem drogi pisemnej. Powyższy zapis należy 
stosować odpowiednio do każdego oświadczenia, wniosku lub zapytania składanego w sprawie o udzielenie 
zamówienia, chyba że Pzp dopuszcza inną niż pisemna formę jego złożenia. 

3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali siwz, bez ujawniania 
źródła wniosku o wyjaśnienia, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa ustalonego w pkt 5 siwz terminu składania ofert; w takim wypadku 
zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpoznania, o czym niezwłocznie poinformuje 
wnioskującego wykonawcę. W przypadku udostępnienia siwz na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl  
treść wniosków o wyjaśnienia treści siwz oraz treść stosownych odpowiedzi będzie umieszczana na tej stronie. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści dokumentów 
składających się na warunki uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu, pod warunkiem, że zmiana taka 
nastąpi przed upływem terminu do składania ofert. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana staje się 
wiążącą częścią składową warunków uczestnictwa i jest niezwłocznie doręczana wszystkim wykonawcom,             
którzy pobrali siwz. W przypadku udostępnienia siwz na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl treść 
modyfikacji będzie umieszczana na tej stronie.  
W przypadku, gdy dokonana zmiana prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia, stosowane będą zasady 
określone w ust. 5. 
W przypadku, gdy dokonana zmiana nie będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia, stosowane będą zasady 
przewidziane w art. 38 ust. 6 Pzp. 

5. W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w dokumentacji ofertowej wyjaśnień lub zmian, o których 
mowa w ust.3 i 4, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert; o przedłużeniu terminu składania ofert 
zamawiający zawiadamia oferentów, którzy pobrali siwz w formie pisemnej. W przypadku udostępnienia siwz 
na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl informacja o przedłużeniu terminu składania ofert będzie 
umieszczana na tej stronie. W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert zgodnie z treścią art. 12a Pzp w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne 
dla wprowadzenia niezbędnych zmian w ofertach. 

6. Zamawiający  nie  przewiduje  zorganizowania  zebrania  informacyjnego Wykonawców. 
7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są: 

- w sprawach merytorycznych:  
Dyrektor ZLA Pan Wojciech Wokulski, tel. 33 / 844-42-95; e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl  
- w sprawach proceduralnych:  
Pan Paweł Saratowicz, tel. 502-625-532; e-mail: saratowicz_pawel@tlen.pl 

9. Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia siwz i inne dokumenty oraz oświadczenia 
dotyczące niniejszego postępowania: www.zlaoswiecim.pl  

10. Adres e-mail, pod który należy wysyłać pytania oraz inne oświadczenia i dokumenty składane przez 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: sekretariat@zlaoswiecim.pl   
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4. Przedmiot zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej łącznie z usługą dostawy (transportu 
energii elektrycznej sieciami elektroenergetycznymi – tzw. dystrybucją), w rozumieniu ustawy Prawo 
energetyczne (Dz.U. z 2006r. nr 81, poz. 615 ze zm.) oraz aktów okołoustawowych, do punktów poboru 
określonych w załączniku nr 1 do siwz. Planowana szacunkowa ilość energii wynosi około 222 665 kWh                 
(na podstawie zużycia w 2010 roku). Szacunkowa ilość energii może w okresie dostawy ulec zmianie                     
w granicach +/- 10%. Z tytułu zmniejszenia ilości dostawy Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 
przeciwko Zamawiającemu. 

2. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi 234,1 kW. Moc umowna dla poszczególnych punktów 
poboru została określona w załączniku nr 1 do siwz. 

3. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, tj. 01.01.2011r. – 31.12.2011r., 
przy czym dzień wejścia w życie umowy jest jednocześnie pierwszym dniem rozpoczynającym sprzedaż energii 
elektrycznej (winna być zachowana ciągłość dostaw energii). 

4. Nazwa zadania: 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2011 

5. Opis zadania wraz z parametrami technicznymi: 
1) Dostarczanie energii elektrycznej winno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującego prawa,                           

w szczególności ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych do ww. ustawy, 
zapisami odpowiednich koncesji na obrót energią elektryczną (podmiot sprzedający) oraz na dystrybucję 
energii elektrycznej (Operator Systemu Dystrybucyjnego – OSD), Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej, jak również odpowiednimi Taryfami (Dostawcy jako podmiotu sprzedającego i OSD). 
Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy prawo energetyczne 
oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

2) Przedmiot postępowania obejmuje sprawy związane z przesyłem energii elektrycznej, opomiarowaniem                  
i jakością energii, wchodzące w zakres usługi dystrybucji.  
Ogólne informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru (określenie obiektu, lokalizacja, warunki 
dostawy) zostały określone w załączniku nr 1 do siwz. W sytuacji, gdy zapoznanie się ze szczegółowymi 
warunkami dystrybucji oraz charakterystyką miejsc dostarczania energii elektrycznej (umiejscowienie, 
rodzaj i rozgraniczenie własności urządzeń elektroenergetycznych między Zamawiającym a OSD, nazwa, 
rodzaj i lokalizacja przyłącza, zabezpieczenia, układ pomiarowo-rozliczeniowy, itp.) wymaga 
bezpośredniej wizji lokalnej w obiektach stanowiących punkty poboru, Zamawiający dopuści jej 
przeprowadzenie, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z nim terminu oględzin. 
Zamawiający może udostępnić do wglądu dotychczas obowiązujące umowy na dostawy energii 
elektrycznej w granicach, w jakich są one jawne oraz w zakresie, w jakim zapoznanie się z nimi jest 
niezbędne dla prawidłowego określenia zakresu zamówienia oraz oszacowania ceny ofertowej. 

3) Wszelkie sprawy dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego (w zakresie, w jakim komponenty tego 
układu nie stanowią własności Zamawiającego),  w szczególności związane z demontażem, montażem, 
obsługą, utrzymaniem, konserwacją, wymianą, naprawami etc., należą do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego i winny być dokonywane w zgodzie z dokumentacją określoną w ppkt 1.  

4) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia w ramach umowy podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 
handlowe energii elektrycznej sprzedanej na podstawie niniejszego zamówienia. Bilansowanie winno być 
dokonywane przez Wykonawcę w oparciu o wskazania układów pomiarowych oraz ewentualnie                   
(np. w sytuacjach awaryjnych) standardowy profil zużycia odpowiedni dla wyznaczonych grup taryfowych 
przy mocach umownych określonych dla poszczególnych punktów poboru w załączniku nr 1 do siwz. 

 

5. Terminy: 
 

1. Termin realizacji zadania: 
 Dostawa przedmiotu zamówienia sukcesywnie w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. 
2. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać we wskazanej w pkt 1 niniejszej siwz siedzibie Zamawiającego do dnia                               
13.12.2010r. do godz. 9:00. 

3. Termin związania ofertą: 
Dostawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Termin otwarcia ofert: 
 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.12.2010r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego. 

 

6. Warunki płatno ści: 
 

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie miesięcznego okresu rozliczeniowego. Okresy rozliczeniowe będą 
warunkowane kolejnymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. 

2. Faktury VAT winny być wystawiane na koniec okresu rozliczeniowego, w terminie do 7 dni od wykonania 
odczytu liczników pomiarowych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
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3. Zamawiający regulował będzie należności umowne, naliczane zgodnie z odczytami układów pomiarowych 
indywidualnie dla każdego punktu poboru i określone w fakturach rozliczeniowych, przelewem ze swojego 
konta w Banku Pekao S.A. o/Oświęcim, nr 26 1240 4748 1111 0000 4870 8670, w terminie 21 dni licząc              
od dnia wystawienia faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

4. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający ma prawo złożenia 
pisemnej reklamacji wraz z przedłożeniem spornej faktury. Reklamacja taka winna być rozpatrzona przez 
Wykonawcę w ciągu 7 dni od złożenia. 

 

7. Wadium: 
 

Realizując obowiązki wynikające z ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
 
 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
 

Zamawiający nie przewiduje wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

9. Zamówienia uzupełniające: 
 

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 Pzp, 
polegających na zakupie większej niż pierwotnie szacowana ilości energii elektrycznej, gdy zwiększone zużycie 
przekracza 10%, a zamówienie uzupełniające będzie niezbędne do prawidłowej realizacji celu zamówienia,                  
tj. gdy wystąpi niedobór spowodowany większym niż planowane zużyciem (np. włączeniem do umowy nowych 
punktów poboru w trakcie realizacji), jeśli w chwili szacowania wielkości zamówienia wzrostu zużycia energii 
elektrycznej nie dało się przewidzieć. 
 
 

10. Udział podwykonawców: 
 

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia w zakresie świadczenia usługi 
dystrybucji energii elektrycznej do obiektów określonych w siwz jako punkty poboru (jeśli Wykonawca jest 
Sprzedawcą energii), ewentualnie w zakresie sprzedaży energii elektrycznej (jeśli Wykonawca jest podmiotem 
prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej). 
W innym niż powyższy zakresie Zamawiający podwykonawstwa nie dopuszcza, z uwagi na specyfikę i strategiczny 
charakter zamówienia oraz konieczność zachowania bezpieczeństwa dostaw.  

 
 

11. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie: 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3. Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać najpóźniej w dniu składania ofert, że spełnia warunki zawarte w art. 22 Pzp 
oraz niniejszej siwz oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, poprzez złożenie wraz z ofertą dokumentów 
wymaganych przez Zamawiającego, o zakresie i treści zgodnych z zapisami niniejszej siwz. Wykazując się 
spełnianiem warunków udziału w postępowaniu oraz brakiem podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca 
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia  
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie                        
do przedstawienia pisemnego zobowiązania każdego z podmiotów udostępniających mu zasoby na podstawie art. 26 
ust. 2b Pzp, potwierdzającego wolę udostępnienia oraz zakres udostępnionych zasobów, a także dokładnie 
wskazującego zamówienie, przy wykonywaniu którego oddaje on wymienione w zobowiązaniu zasoby                       
do dyspozycji Wykonawcy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”                
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w niniejszej siwz.  

 
 

12. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie: 
 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, zobowiązany 
jest on złożyć wraz z ofertą: 
 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art.22 ust.1 Pzp – według zał. nr 4 do siwz. 
2. Decyzję o udzieleniu koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
3. Decyzję o udzieleniu koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy operatorów sieci 
elektroenergetycznych (OSD), do których przyłączone są określone w siwz punkty poboru; z zastrzeżeniem 
różnic wynikających z charakterystyki elektroenergetycznej poszczególnych punktów poboru wymaga się 
dołączenia wszystkich wymaganych koncesji) lub oświadczenie o zawartej generalnej umowie dystrybucyjnej      
z lokalnym OSD, właściwym dla wszystkich określonych w siwz punktów poboru. 
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4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie                   
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega                               
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się 
przedłożenia dotyczącej tych podmiotów informacji, o której mowa w ust. 3. 
 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy                        
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – wg zał. nr 5 do siwz. 
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony               

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w ust. 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
przy czym dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,            
nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca               
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki winien odpowiednio spełniać wszystkie wymagania 
dotyczące treści i okresu wystawienia, nałożone na dokumenty, które zastępuje.  
 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,               
żąda on następujących dokumentów: 
 

7. Oświadczenie o udziale podwykonawców w wykonaniu zamówienia – według zał. nr 6 do siwz. 
8. Fakultatywnie inne świadectwa jakości oraz certyfikaty, prospekty czy broszury dotyczące przedmiotu 

zamówienia. Załączenie tych dokumentów służy wyłącznie umocnieniu wiarygodności merytorycznej 
wykonawców i nie ma wpływu na ocenę ofert. 

 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 
 

9. Wypełniony formularz ofertowy – według zał. nr 2 do siwz, 
10. Kosztorys ofertowy – według zał. nr 3 do siwz – dla każdego punktu poboru ujawniający wszystkie składniki 

cenotwórcze ceny ofertowej zgodnie z pkt 17 siwz. Z kosztorysów ofertowych winna wynikać cena ogólna 
brutto za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej dla każdego z wyszczególnionych punktów poboru                   
i w całym okresie zamówienia. Suma tak określonych cen stanowi cenę ofertową. 

 

W przypadku, gdy oferta składana jest przez wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum) musi zawierać     
w odniesieniu do każdego z nich dokumenty, o których mowa w ust. 1-10. Wyjątkowo, jeśli wynikający z treści 
oferty charakter współpracy konsorcjantów w sposób bezsporny wskazuje na niepełny zakres udziału w realizacji 
zamówienia któregoś z członków konsorcjum, implikujący brak konieczności złożenia któregokolwiek                           
z wymaganych dokumentów dla spełniania warunków udziału w postępowaniu (dotyczy w szczególności ust. 2-3), 
Zamawiający odstąpi od wymogu żądania takiego dokumentu. Nie zmienia to faktu, że warunek taki musi być 
spełniony przez konsorcjum jako całość.  
 

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności podpisania oferty) i zawarcia umowy. 
 

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu udzielenia 
zamówienia umowy regulującej ich współpracę i wskazującej prawa i obowiązki każdego z nich. Przedłożenie tego 
dokumentu stanowi warunek podpisania umowy o udzielenie zamówienia! 
 

W przypadku udziału Podwykonawców Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów ich dotyczących                       
i przewidzianych w ust. 1-6, chyba że charakter współpracy przy realizacji zamówienia nie będzie implikował 
konieczności posiadania danego dokumentu. 
 

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza korzystać z zasobów udostępnionych mu przez inny podmiot, stosować 
należy zapisy zawarte w art. 26 Pzp oraz pkt 11 siwz.  
 

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp oraz pkt 12 siwz, lub którzy złożyli 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa wadliwe, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,                           
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Zgodnie z treścią art.26 ust.4 Pzp Zamawiający może również wezwać w wyznaczonym przez siebie 
terminie każdego z wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych                 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. Za brak dokumentu zamawiający uznawał będzie jego 
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złożenie w niewłaściwy sposób lub w niewłaściwej formie (np. nie potwierdzenie kserokopii za zgodność                        
z oryginałem, poprawki nie parafowane przez podpisującego ofertę, bezprawne lub niepełne pełnomocnictwo etc.). 

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej. 
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w postaci druku 

maszynowego, komputerowego lub nieścieralnym atramentem; zamawiający nie przewiduje możliwości 
składania ofert w formie elektronicznej. Dokumenty złożone w języku obcym będą respektowane wyłącznie, 
jeśli wraz z nimi wykonawca złoży ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 
Każda strona przetłumaczonego dokumentu winna być opatrzona podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego. 

4. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na przygotowanych i udostępnionych drukach załączników                     
lub w oparciu  o zawartą w nich treść, stanowiącą integralną część niniejszej siwz. 

5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie             
z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawowych. 

6. Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do oferty mogą być dostarczone w formie oryginału                             
lub kserokopii potwierdzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez podmioty wskazane w ust.5. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, w którym 
Wykonawca zamierza korzystać z zasobów udostępnionych mu przez inny podmiot, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub te podmioty. Niezależnie od tego zapisu każda zapisana strona oferty winna być opatrzona 
podpisem Wykonawcy! 

8. Gdy złożona kopia wymaganego przez Zamawiającego dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości             
co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
tego dokumentu. 

9. Należy unikać pojęć, w przypadku których wykładnia językowa prowadzi do rozbieżności w interpretacji.               
W razie braku precyzyjnego ich zdefiniowania zastrzega się przyjęcie znaczenia zgodnego z szeroko 
pojmowanym interesem zamawiającego. 

10. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i spięte. 
11. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik konieczne jest załączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa                   

lub jego kopii notarialnie potwierdzonej. Umocowanie do działania w cudzym imieniu oparte na oświadczeniu 
reprezentowanego powinno czynić zadość wymaganiom dotyczącym jego formy przewidzianym w odrębnych 
przepisach prawa, ze wskazaniem rodzaju pełnomocnictwa i jego zakresu. 

12. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
13. Wszelkie zamieszczone w ofercie poprawki pod rygorem odrzucenia oferty muszą być naniesione w sposób 

czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert                         

pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o ich dokonaniu przed upływem terminu 
składania ofert. Zawiadomienie to musi czynić zadość postanowieniom ust.17 z dodatkowym oznaczeniem 
„ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

15. Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych i wariantowych. 
16. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem pisemnego powiadomienia 

zamawiającego o wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie to winno zostać doręczone 
w sposób odpowiadający postanowieniom ust.17, z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. 

17. Zarówno w przypadku doręczenia oferty w drodze przesyłki pocztowej, kurierskiej, lub osobiście w siedzibie 
zamawiającego koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 

 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu; 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 
Przetarg nieograniczony: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGI I ELEKTRYCZNEJ 2011 

nie otwierać przed dniem 13.12.2010r.  godz. 9.30 
 

Koperta powinna zawierać nazwę i siedzibę oferenta umożliwiając odesłanie oferty złożonej po terminie 
 

18. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu składania ofert będą niezwłocznie zwracane 
wykonawcom, a w przypadku braku możliwości zwrotu będą odsyłane do nadawcy bez otwierania. 

19. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
20. Z zastrzeżeniem zapisów pkt 22 siwz z tytułu odrzucenia przez zamawiającego oferty wykonawcy                         

nie przysługuje mu przeciwko zamawiającemu żadne roszczenie. 
 

14. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie publiczne: 
 

1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlega wykonawca, w stosunku                    
do którego zaistnieją przesłanki określone w ustawie Pzp, a w szczególności w art.24 ust.1 i 2 Pzp. 

2. Ofertę  wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający: 

1) zawiadamia jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni                               
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
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2) zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt 1, również na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

15. Odrzucenie oferty: 
 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 
1. Jest niezgodna z ustawą lub nie odpowiada treści niniejszej siwz, 
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 
3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie złożył w wyznaczonym 

terminie wymaganych wyjaśnień lub ocena złożonych wyjaśnień potwierdziła fakt rażącego zaniżenia ceny, 
4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące zmian  

w treści oferty, na poprawienie których wykonawca się nie zgodził (vide pkt 18 ust. 8 siwz). 
6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający: 
1) zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
2) zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1, również na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl              

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 

16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 
 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów: 
Kryterium oceny ofert Waga Sposób dokonywania oceny ofert 

Cena ofertowa 100 % Według wzoru określonego w pkt 17 siwz 
 

2. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania. 
3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów (tu: z najniższą ceną).  
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 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 Pzp. 

 

17. Sposób obliczenia ceny oferty: 
 

1. Ceną ofertową będzie cena brutto za energię elektryczną dostarczoną na warunkach niniejszej siwz                    
do wszystkich punktów poboru w całym okresie obowiązywania umowy. Cena ofertowa winna być podana             
cyfrowo i słownie w formularzu ofertowym. Walutą ceny ofertowej będzie złoty polski (PLN). 

2. Cena ofertowa winna wynikać z cen kosztorysowych sporządzonych dla każdego z wskazanych w siwz 
punktów poboru i z uwzględnieniem obowiązującej dla takiego punktu taryfy. Wykonawca uwzględniając 
wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej siwz, powinien w cenach kosztorysowych ująć wszelkie 
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty 
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Kosztorysy należy uzupełnić              
w oparciu o dane określone w zał. nr 1 do siwz. 

3. Wykonawca winien w ofercie przedstawić ceny jednostkowe, łączne wartości brutto dla poszczególnych 
punktów poboru (ostateczne ceny kosztorysowe) oraz całkowitą wartość zamówienia (cenę ofertową brutto 
stanowiącą sumę wszystkich ostatecznych cen kosztorysowych). Sposób obliczenia cen kosztorysowych 
przedstawiony został we wzorze kosztorysu ofertowego stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz. 
Ostateczne ceny kosztorysowe oraz cena ofertowa winny być wyrażone w złotych polskich (PLN), rozliczenia 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w złotych polskich (PLN). 

4. Cena ofertowa będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
5. Ceny kosztorysowe nie będą podlegały żadnym dalszym negocjacjom, waloryzacji ani indeksacji w okresie 

obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów pkt 19 oraz 23 ust. 3 siwz. 
 

Ilość punktów przyznana dla kryterium, o którym mowa w pkt 16 siwz będzie obliczona na podstawie stosunku 
ceny najniższej do ceny zaoferowanej, wg wzoru: 
Kryterium ceny – wskaźnik C    
 

najniższa zaoferowana cena x 100 
C  =       -------------------------------------------   x  100 % 

cena badanej oferty 
 

18. Miejsce, termin, tryb otwarcia i oceny ofert: 
 

1. Oferty należy składać we wskazanej w pkt 1 niniejszej specyfikacji siedzibie zamawiającego (pok. 119)           
do dnia 13.12.2010r. do godz. 9.00. 

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.12.2010r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego (pok. 120). 
3. Komisja Przetargowa przedstawi obecnym firmy (nazwy) wykonawców, którzy złożyli oferty według 

kolejności wpływu ofert. 
4. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu składania ofert będą niezwłocznie zwracane 

wykonawcom, a w przypadku braku możliwości zwrotu będą odsyłane do nadawcy bez otwierania. 
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5. Oferty będą otwierane według kolejności wpływu; po ich otwarciu podane zostaną: imię i nazwisko/nazwa 
(firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest w kolejności otwierana oraz informacje dotyczące 
ceny ofertowej. Informacje te odnotowane zostaną w protokole postępowania. 

6. W przypadku, gdy oferent nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek zamawiający 
prześle mu informacje, o których mowa w ust.5. 

7. Komisja przetargowa na posiedzeniu niejawnym dokona sprawdzenia ofert pod względem formalnym. 
8. Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert                        

oraz poprawić oczywiste omyłki w treści oferty, z zastrzeżeniem dyspozycji art. 26 Pzp. Zamawiający poprawia 
oczywiste omyłki wyłącznie w granicach określonych w art. 87 ust. 2 Pzp. Niezwłocznie po poprawieniu 
omyłki Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę, którego ofertę poprawiono (bez ogłoszenia na stronie).          
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki nie będącej omyłką pisarską lub 
rachunkową, zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia woli w nieprzekraczalnym terminie 3 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku nie złożenia ww. oświadczenia lub złożenia oświadczenia            
z uchybieniem terminu Zamawiający uzna milczącą zgodę Wykonawcy, a poprawienie omyłki za prawnie 
skuteczne, z zastrzeżeniem art. 89 ust.1 pkt 7 Pzp. 

9. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium oceny ofert 
wskazanego w pkt 18 siwz. 

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o:  
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; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne; 
4) określonym zgodnie z art. 94 Pzp terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta, 
11. Informacje, o których mowa w ust. 10 Zamawiający zamieści na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie                      

i na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl  
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi dodatkowo miejsce i tryb podpisania 

umowy. 
 

19. Możliwość zmian treści umowy względem treści oferty: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmodyfikowania treści umowy w zakresie objętym ofertą poprzez udzielenie 
zamówień uzupełniających zgodnie z pkt 9 siwz, poprzez zmniejszenie zakresu dostawy, poprzez zmiany mocy 
przyłączeniowych do poszczególnych punktów poboru lub dodanie/likwidację punktów poboru. Inne zmiany treści 
umowy w zakresie określonym art. 144 w zw. z art. 140 Pzp są dopuszczalne wyłącznie za zgodą stron i mogą 
zostać dokonane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach (np. zmiana stawki podatku VAT, zmiana podatku 
akcyzowego, zmiana taryfy OSD). Zmiana umowy musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie 
podpisanego pisemnego aneksu.  

 

20. Zasada jawności przebiegu postępowania 
 

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 Pzp wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu po zakończeniu postępowania, za wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,              
jeśli oferent składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie 
udostępniane. Zastrzeżenie powyższe oferent składa na formularzu ofertowym lub w formie oddzielnego 
załącznika, wskazując dokładnie zastrzeżone dokumenty oraz podając numery stron tych dokumentów; 
zastrzeżenia złożone w inny sposób nie będą respektowane. Dokumenty zastrzeżone powinny znajdować                    
się w odrębnej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią zawartych                      
w nim dokumentów bez konieczności dodatkowego jego otwarcia. 

2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia podlega udostępnieniu po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania z tym zastrzeżeniem, że oferty podlegają 
udostępnianiu już od chwili ich otwarcia. Dokumentacja będzie udostępniana wyłącznie na pisemny wniosek; 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu i miejsca udostępnienia dokumentacji - data 
osobistego dostarczenia pisemnego wniosku nie jest datą wiążącą Zamawiającego! Po wyznaczeniu terminu  
i miejsca udostępnienia protokołu i/lub załączników Zamawiający niezwłocznie wyśle stosowną informację 
wnioskodawcy. 

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez przesłanie wnioskodawcy kopii dokumentacji 
pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy (zapis ust. 2 zd. 2 stosuje się).  

4. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 
technicznych znacznie utrudnione (np. z uwagi na ilość lub rozmiar dokumentów), Zamawiający informuje               
o tym wnioskodawcę wskazując możliwą datę udostępnienia dokumentacji do osobistego wglądu (zapis ust. 2 
stosuje się). 



Strona 8 z 9 
 

5. Wszelkie koszty udostępnienia protokołu lub załączników, jeśli występują, pokrywa wnioskodawca. 
6. W zakresie nie uregulowanym w siwz i Pzp zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy                         

z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112, poz.1198 ze zm.)  
 

21. Jawność umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

1. Umowy zawarte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowią załącznik do protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia i podlegają udostępnieniu na zasadach przewidzianych w pkt 20 siwz. 

2. Zamawiający udostępnia umowy na wcześniejszy pisemny wniosek zainteresowanego Wykonawcy.                    
Na wniosek Zamawiający odpowiada niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego, ustalając 
termin udostępnienia dokumentów. Udostępnienie dokumentów odbywać będzie się w siedzibie 
Zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. Garbarskiej 1 przy udziale upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego.  

 

22. Środki odwoławcze: 
 

1. Wszystkim wykonawcom oraz innym osobom, jeśli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 

 

23. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy. 
 

1. Treść niniejszej siwz oraz treść oferty Wykonawcy stanowią integralną część zobowiązań stron umowy. Zapisy 
umowy winny respektować treść niniejszej siwz oraz treść zobowiązania Wykonawcy wyrażonego w ofercie. 

2. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych ze sprzedażą i dystrybucją energii 
elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych na zasadach określonych w ustawie Prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.) oraz w wydanych na jej 
podstawie aktach wykonawczych.  

3. Cena za sprzedaż energii elektrycznej nie ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania umowy. Opłaty 
dystrybucyjne będą zgodne z aktualnie obowiązującą taryfą OSD i mogą ulegać zmianie wyłącznie                         
w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE. 

4. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 
1) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją 

energii elektrycznej; 
2) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez dany 

rodzaj odbioru; 
3) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej; 
4) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie odczytów 

układów pomiarowych; 
5) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń                      

do pomiaru mocy i energii elektrycznej -zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 
5. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów 
obsługi Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek 
określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2007r. Nr 128, poz. 895) 
lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 

6. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Pobieranie mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,                

w sposób nie powodujący zakłóceń w dostawie energii elektrycznej i nie zagrażający urządzeniom 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 

2) Utrzymywanie wewnętrznej sieci/instalacji zasilającej lub odbiorczej w należytym stanie technicznym; 
3) Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji oraz 

innych należności umownych; 
4) Umożliwienie upoważnionym przedstawicielom Operatora Systemu Dystrybucyjnego dostępu,                    

wraz z niezbędnym sprzętem, do należących do niego elementów sieci, urządzeń oraz układów pomiarowo-
rozliczeniowych znajdujących się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego, w celu wykonania prac 
eksploatacyjnych, usunięcia awarii w sieci, odczytu stanu liczników, kontroli układów pomiarowych, 
kontroli dotrzymywania warunków zawartych umów i prawidłowości rozliczeń oraz stanu plomb; 

5) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz zabezpieczeń głównych,          
w szczególności poprzez podjęcie wszelkich starań zmierzających do uniemożliwienia naruszenia plomb 
nałożonych przez organy administracji miar oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego i uszkodzenia 
elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego, a także uniemożliwienie ingerencji osób trzecich; 

6) Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach układu pomiarowo-
rozliczeniowego i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia           
za energię elektryczną oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych 
jej parametrach;    
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7) Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku 
zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach poboru, 
uruchomieniu nowego lub likwidacji jednego z dotychczasowych punktów poboru, itp. 

8) Przestrzeganie obowiązków określonych w ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców; 
2) Przyjmowanie od Zamawiającego całodobowo zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii 

elektrycznej; 
3) Niezwłoczne likwidowanie przerw i zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej; 
4) Udzielanie Zamawiającemu na jego wniosek informacji o przewidywanym terminie wznowienia 

dostarczania energii elektrycznej, w przypadku przerwy w dostawie spowodowanej awarią w sieci; 
5) Powiadamianie Zamawiającego, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie 

planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie pisemnej, telefonicznej lub za pomocą 
innego środka przekazu; 

6) Przestrzeganie obowiązków określonych w ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego umową lub dla punktu, w którym nastąpił 
znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany 
przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. 

9. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej 
dla poszczególnych punktów poboru ujętych w umowie i nie stanowi ono rozwiązania całej Umowy,               
chyba że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru. 

10. 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.  

11. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem 
nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, po złożeniu w formie pisemnej oświadczenia 
woli. Umowa może też być rozwiązana za porozumieniem stron w terminie uzgodnionym między Wykonawcą 
a Zamawiającym. 

13. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony będą rozstrzygały polubownie. 
14. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia właściwy 

będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
15. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy 

ustawy Kodeks Cywilny, przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz inne właściwe przepisy, a także zapisy 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferty Wykonawcy. W przypadku zbiegu zapisów siwz oraz 
umowy pierwszeństwo winny mieć zapisy siwz. 

 

WYKONAWCA, KTÓRY ZŁO ŻY NAJKORZYSTNIEJSZ Ą OFERTĘ, BĘDZIE ZOBOWI ĄZANY  
PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJ ĄCEMU DO AKCEPTACJI PROJEKT UMOW Y (DLA KA ŻDEGO 
PUNKTU POBORU) W TERMINIE USTALONYM PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO W POWIADOMIENIU 
O WYBORZE OFERTY. PROJEKT UMOWY MO ŻE POSZERZAĆ ZAPISY ZAWARTE W TRE ŚCI 
SIWZ, JAK RÓWNIE Ż ZAWIERA Ć INNE POSTANOWIENIA, NIE UWZGL ĘDNIONE W TREŚCI 
SPECYFIKCAJI POD WARUNKIEM, ŻE NIE BĘDĄ SPRZECZNE Z ZAPISAMI SIWZ                                      
I ZAMAWIAJ ĄCY ZAAKCEPTUJE ICH TRE ŚĆ PODPISUJĄC UMOWĘ. 

 

24. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 93 Pzp. 
 

25. Zamawiający i Wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym przetargu działają w oparciu o przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

26. Lista załączników: 
 

1. Wykaz punktów poboru (zał. nr 1), 
2. Wzór formularza ofertowego (zał. nr 2), 
3. Wzór kosztorysu ofertowego dla taryfy C11 i C21 (zał. nr 3a i 3b), 
4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 (zał. nr 4), 
5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (zał. nr 5), 
6. Wzór oświadczenia o braku udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (zał. nr 6). 

 
 
 
 

Data: 03.12.2010r.                                 Zatwierdził: .................................... 


