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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(W SKRÓCIE: SIWZ)

dla zamówienia o nazwie:
„Dostawa energii elektrycznej do budynku Śląskiego Centrum
Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”.

Rehabilitacyjno-

Zatwierdzona przez:

Rabka-Zdrój, dnia 02.07.2018

…………………………………………....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr A. Szebesty
w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój
zwany dalej „Zamawiającym” lub zamiennie Odbiorcą.

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną
w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy
wspomnianej ustawy. W postępowaniu Zamawiający korzysta z tzw. procedury odwróconej,
o której mowa w art. 24aa ustawy.

Zamawiający w tym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku Śląskiego Centrum
Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. przy ulicy
Dietla 5 w Rabce-Zdroju, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn.zm.) i wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SIWZ, w tym wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 09310000-5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

ROZDZIAŁ IV.

1.

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.

2.

Oferty częściowe jako sprzeczne (nieodpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone.

ROZDZIAŁ V.

INFORMACJA
NA
WARIANTOWYCH

TEMAT

MOŻLIWOŚCI

SKŁADANIA

OFERT

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI.

INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH
NA UDZIELENIU DODATKOWYCH DOSTAW

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy.

ROZDZIAŁ VII.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VIII.

INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ IX.

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji,
o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ X.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ
(PRZEZ DWÓCH LUB WIĘCEJ WYKONAWCÓW)

1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej,
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2.

Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie
z rozdz. XX pkt. 2.2. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 1:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających
ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie
musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się złożenie tego oświadczenia łącznie tj.
podpisanie przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną lub przez pełnomocnika
występującego w imieniu wszystkich podmiotów).

5.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ XI.

INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.

Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu
podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni
punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca
nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu
„nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt
niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami
własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie
podwykonawców.

4.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Nowy podwykonawca udostępniający swoje zasoby w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie może również podlegać
wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy.

5.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XII.

nie

zwalnia

Wykonawcy

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r.
Rozpoczęcie dostaw energii nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu dotychczasowej
umowy dostawy energii oraz pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy.

ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
ZAMÓWIENIA

Z

POSTĘPOWANIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O

UDZIELENIE

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK
WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.

PODSTAW

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w pkt 3.1. niniejszego rozdziału SIWZ.

2. Podstawy wykluczenia:
2.1.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia
obligatoryjne).
2.2.
Zamawiający nie wskazuje dodatkowych przesłanek wykluczenia z art. 24 ust.
5 ustawy (tzw. przesłanki fakultatywne).
3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22
ust. 1b ustawy:
3.1.
Kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
3.1.1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną ważne od dnia składania oferty do co najmniej
31.12.2018 roku.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego w pkt 3.1.:
4.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1.
niniejszego rozdziału SIWZ, do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ
(oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust.
11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86
ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców
wspólnie składających ofertę, wspomniane oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy
z Wykonawców składających wspólną ofertę.
4.3 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt
3.1. niniejszego rozdziału SIWZ, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów do oferty należy dołączyć :
4.3.1.koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną od dnia składania oferty do co
najmniej 31.12.2018 roku.

4.4 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 ,Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2017 r., poz. 1579 z późn. zm), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia - wykorzystując wzór załącznika nr 4 lub 7 do SIWZ.

Uwaga nr 2 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 570),
2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,
3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych w języku obcym, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
ROZDZIAŁ XIV. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ XV.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

1.

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.
poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 258 18 52) lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) – adres
e-mail: sekretariat@scru.pl

2.

Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz
z dopiskiem: Przetarg nieograniczony – „Dostawa energii elektrycznej do budynku

Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.dr A. Szebesty w RabceZdroju Sp. z o.o.” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVII
SIWZ.
3.

W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3 lub ust. 3a ustawy,
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić)
w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom
wynikającym ze stosownych przepisów.

4.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.

Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
www.scru.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

6.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.scru.pl

ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim
przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej po adresem: www.scru.pl

4.

Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.

5.

Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem:
www.scru.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści
SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XVII.
OSOBY
ZE
STRONY
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

ZAMAWIAJĄCEGO

UPRAWNIONE

DO

Zamawiający wyznacza osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących
niniejszego postępowania, która będzie dostępna pod:
tel. 507 067 020, e-mail:administracja@scru.pl
ROZDZIAŁ XVIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ XIX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu
związania ofertą.
ROZDZIAŁ XX.
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie
oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia, w tym zobowiązanie innego podmiotu (lub inne dokumenty
w tym zakresie), składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość.
Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną
dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy) wraz
z koncesją na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z postanowieniami niniejszego
SIZW.

2.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem
umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
3.
3.1.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.

4.2.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
podpisana własnoręcznym podpisem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski –
nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.
Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

4.3.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.1.

4.6.
5.

Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami
były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa
na tej stronie nie jest już wymagana.

6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch
kopertach, opisanych w następujący sposób:
6.1. koperta zewnętrzna:
powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr A. Szebesty
w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój
Oferta do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa energii elektrycznej do budynku Śląskiego Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”.
- Nie otwierać przed 17.07.2018 r. godz. 12.40

6.2. koperta wewnętrzna:
- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres
Wykonawcy.
7.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed
upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona
określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

8.

8.1.

8.2.
8.3.

Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których
Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn.zm.) Zamawiający uzna
zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do
wglądu przez Zamawiającego”.
Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji
z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze
stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXI.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.

Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). Podana cena jednostkowa
będzie stała, za wyjątkiem przypadków zmiany wynagrodzenia opisanych w Istotnych
Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.

3.

Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto.

4.

Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po
przecinku).

5.

Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ)
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Poprawiona omyłka pisarska
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Śląskim Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowym im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ul. Dietla 5, 34-700
Rabka-Zdrój – w pokoju o nazwie Sekretariat, za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.
poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, nie później niż do dnia 12.07.2018 r.
17.07.2018 do godziny 12.00

2.

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego
rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
niezwłocznie zwróci ofertę.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 17.07.2018 r. o godzinie 12.40
w siedzibie Zamawiającego w czytelni lekarskiej, obok sekretariatu.

3.

ROZDZIAŁ XXIII.

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.

Otwarcie ofert jest jawne.

2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3.

Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę)
oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.scru.pl
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen ofert złożonych w postępowaniu;
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych
informacji, Wykonawca (bądź Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej) zobowiązany
jest do przekazania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

4.1.

5.

Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
(art. 24 ust. 1 pkt 12-23) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez
Zamawiającego w pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ.

6.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień
publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki,
w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89
ustawy.

7.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.

Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9.

W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg
zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach,
określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

10.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu,
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może
wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 4.3. rozdziału XIII SIWZ).
Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom,
którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem:
www.scru.pl

12.

12.1. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu
przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa
w art. 92 ust. 1 ustawy.
ROZDZIAŁ XXIV.

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

1.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) cena ofertowa – 100 % (pkt)

2.

Każdy z Wykonawców w ramach w/w kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną
w następujący sposób:

ad. a) cena ofertowa IPc - maksymalnie 100% (pkt) - wg następującego wzoru:
wg następującego wzoru:
CN
I Pc = ----- x Zc
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I Pc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach - 100 pkt.
Uwaga nr 3: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
Uwaga nr 4: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po
przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry
po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku
nie ulega zmianie.
3.

Łączna punktacja i uznanie oferty za najkorzystniejszą:

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium i jej
wagi otrzyma najwyższą punktację (cena 100%).
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4.

Uzasadnienie dla zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
nie obejmuje go ograniczenie w stosowaniu jedynego kryterium ceny, bądź kryterium ceny o wadze do
60%, o którym mowa w art. 91 ust. 2a ustawy.
ROZDZIAŁ XXV. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH
OBCYCH
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ XXVI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór
Istotnych Postanowień Umowy (załącznik nr 6).
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany
kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy.

2.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych
w art. 94 ustawy.

3.

W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma
podpisanie umowy.

4.

W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę
regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

ROZDZIAŁ XXVII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2.

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, 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.

3.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4.
4.1.

Terminy wnoszenia odwołań:
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. 180 ust. 5 ustawy zdanie
drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie:
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie
internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.

5.2.
5.3.

5.4.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
7.

7.1.
7.2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,
a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
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. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę
lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych
od pracy.
Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes
Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych
przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości
lub w części.
W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
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.
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.
Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust 2 ustawy.

Załącznik nr 1
………………………………
Pieczęć Wykonawcy

1.

FORMULARZ OFERTY

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa energii elektrycznej do budynku Śląskiego Centrum
Uzdrowiskowego im.dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”.

2.

3.

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa (firma) Wykonawcy1

Adres Wykonawcy

Nr REGON/NIP

telefon/fax

e-mail

Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo):

Grupa taryfowa

Szacunkowe
ilości energii
elektrycznej
(MWh)

Cena
jednostkowa
netto za
1 MWh

B

C

D

B23 wszystkie
strefy: strefa
szczyt
przedpołudniowy,
strefa szczyt
popołudniowy
oraz pozostałe
godziny doby
Opłata za usługę
rozliczenia

1

Rehabilitacyjno-

Liczba
miesięcy

Łączna
oferowana
cena netto
(kol.C x kol.D)

Stawka oraz
kwota
podatku VAT

Łączna oferowana
cena brutto (kol.E
+kwota podatku
VAT z kol.F)

E

F

D

23%
315,5 MWh

x

……………
… zł

5

……………….
zł

..………….
zł

…….……………..
zł

5

w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów
składających ofertę wspólną.

3.1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
zakresie następujących towarów/usług: ………………………………………………………………………………..
3.2. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ………………………………………….

(pkt 3.1. i 3.2. wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione).

4. Warunki płatności:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz wzorem Istotnych
Postanowień Umowy.

5. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia
zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r. lub do dnia wcześniejszego wyczerpania przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem zmian umowy wynikających z artykułu 144 ust 1 pkt 6 ustawy pzp,
ale rozpoczęcie dostaw energii nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu dotychczasowej
umowy dostawy energii oraz pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy.
6. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) 2:




Mikroprzedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo

7. Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru Istotnych Postanowień Umowy
i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego
w SIWZ;
8. Niżej podaną
podwykonawcy:
L.p.
1.
2.
3.

część/zakres

zamówienia,

Część/zakres zamówienia

wykonywać

będą

w

moim

imieniu

Nazwa (firma) podwykonawcy

8. Oferta została złożona na …… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).
..........................................., dnia .....................

2

.....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 2
Zamawiający:
Śląskie Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowe im. dr A.Szebesty
w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ul. Dietla 5,
34-700 Rabka-Zdrój
Wykonawca:
…………………………………………………
……………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej

do budynku Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.dr A.Szebesty
w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”, prowadzonego przez Śląskie Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowe im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ul. Dietla 5, 34-700 RabkaZdrój, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam,
że
nie
podlegam
art. 24 ust 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………….………………….., dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna –
samooczyszczenie):
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
…………………………………………………………………....……………………………………………………………………………

…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA:

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w zakresie podstaw (przesłanek) podanych w SIWZ dla przedmiotowego postępowania.

…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik 3

Zamawiający:
Śląskie Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowe im. dr A.Szebesty
w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ul. Dietla 5,
34-700 Rabka-Zdrój
Wykonawca:
…………………………………………………
………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej

do budynku Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.dr A.Szebesty
w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”, prowadzonego przez Śląskie Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowe im. dr A.Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój,
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.1. rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.1. rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych
Warunków
Zamówienia,
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……….………...…………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku Śląskiego Centrum
Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowego przy ul. Dietla 5 w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia
2018
2. Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne rozwiązanie dotychczasowej umowy dostawy energii
oraz pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy.
3. Szacunkowy (planowany) wolumen energii elektrycznej w okresie realizowania umowy wynosić
będzie: 315,5 MWh, przy mocy umownej w wysokości 200 kW.
4. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny i
nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości i nie jest
jednocześnie graniczną ilością jej zakupu, gdyż może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w
zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega a Wykonawca wyraża zgodę, iż niezależnie od wielkości zużycia (w granicach
określonych powyżej), Wykonawca jest zobowiązany do stosowania ceny zaoferowanej w
przedmiotowym przetargu.
6. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np.
odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy zostanie zamówiona mniejsza lub większa
ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość.
7. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu – budynku Śląskiego Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowego:
Moc przyłączeniowa obiektu - 300 kW
2.

Przyłącze
Nazwa PPE - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe
Punkt Poboru Energii - PLTAUD296000025844
Moc przyłączeniowa - 300 kW
Minimalna Moc Umowna – Pumin =156 kW
Grupa taryfowa B23
moc umowna 200 kW
Miejsce dostarczania energii:
– energia elektryczna 15KV do rozdzielni 15 KV stacji transformatorowej Rabka – SORD Nr 6178
zamawiającego.
Granica własności i eksploatacji urządzeń znajduje się na izolatorach wsporczych szyn pomiędzy
polem Nr 4 a polem Nr 5 rozdzielni 15kV stacji transformatorowej Rabka – SORD Nr 6178
Zabezpieczenia po stronie Klienta – 10 A
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w zasilaniu podstawowym składa się:
- z przekładników prądowych ASK 20 przekł. 30/5 zainstalowanych w rozdzielni Zamawiającego
i stanowiących jego własność.
- z przekładników napięciowych GZ 24 przekładnia 15 000/100 zainstalowanych w rozdzielni
Zamawiającego i stanowiących jego własność.
- licznik typu: ZMD 405 szt. 1, rok legalizacji 2016
Mnożna układu pomiarowego = iloczynowi przekładni prądowej i napięciowej zainstalowanych
przekładników = 900

W zakres zamówienia wchodzi również przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii
elektrycznej. Procedura zmiany dostawcy energii prowadzona będzie po raz pierwszy. Zamawiający
posiada aktualną umowę o świadczenie usług przesyłowych i sprzedaż energii elektrycznej (tzw. umowa

kompleksowa), zawartą na czas nieokreślony, zawartą z Dostawcą; Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul.
Łagiewnicka 60 30-417 Kraków
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do obiektu
Zamawiającego.
Wykonawca energii zobowiązany jest posiadać generalną umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego tj. Tauron Dystrybucja
Sp. z o.o. Kraków, ul. Jasnogórska 6. Za wyjątkiem procedury zmiany dostawcy zamówienie
nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, wchodzących w zakres odrębnej
umowy o świadczenie usługi dystrybucyjnej, która zostanie zawarta przez Zamawiającego z w/w
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Załącznik nr 6

Istotne Postanowienia Umowy na dostawę energii elektrycznej

zawarta w dniu ………………….. 2018 roku w ……………………….
pomiędzy:
Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój,
KRS……………………………………………numer,
NIP………………………………………REGON
……………………………..
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym
a:
…………………………………………………………………… z siedzibą …………………………………………………………….
KRS…………………………………………….numer

NIP

………………………………………….

REGON

……………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą.
W treści Umowy Zamawiający oraz Wykonawca zwani są również Stronami.

W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie,
powyżej zostaną wpisane dane wszystkich tych Wykonawców oraz dane ich pełnomocnika do zawarcia
umowy, a zapisy Umowy zostaną uzupełnione o następujące:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którym udzielono
niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
2. Pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego posiada
ważne

pełnomocnictwo

do

zaciągania

zobowiązań

w imieniu

wszystkich

Wykonawców

zawierających wspólnie Umowę, stanowiące załącznik do niniejszej Umowy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r. poz. 1579) Strony zawierają Umowę, o następujących
istotnych postanowieniach:

§1

Przedmiot Umowy i postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa energii elektrycznej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
na zasadach określonych w prawie energetycznym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do
wskazanej ustawy, przepisami kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach,
postanowieniami niniejszej Umowy oraz w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, z
uwzględnieniem warunków określonych w SIWZ.
2. Umowa nie obejmuje czynności związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem
i opomiarowaniem, wchodzących w zakres odrębnych umów o świadczenie usług dystrybucyjnych,
zawartych przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy, użyte w niej pojęcia oznaczają:
1) generalna umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca
ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu
realizacji niniejszej Umowy,
2) kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz.
459, z późn.zm.),
3) odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny użytek; do
własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,
4) okres rozliczeniowy - okres, w którym na podstawie danych pozyskanych z OSD następuje
rozliczenie zużytej energii elektrycznej,
5) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii elektrycznej na obszarze zlokalizowania obiektów Zamawiającego,
6) Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.
poz. 220 z późn.zm.),
7) Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r.
poz. 1579),
8) punkt poboru energii elektrycznej (PPE) – miejsce dostarczania energii elektrycznej,
szczegółowo wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,
9) Umowa – niniejsza umowa dostawy energii elektrycznej,
10) umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a OSD, określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji
energii elektrycznej,
11) sprzedawca rezerwowy – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią
elektryczną, umowę generalną o świadczenie usług dystrybucji z OSD, sprzedające energię
elektryczną

oraz

zapewniające

świadczenie

usług

dystrybucji

tej

energii

na

rzecz

Zamawiającego, w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawcę
wybranego przez Zamawiającego.

§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze ……………………
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu …………………….., której okres ważności
przypada na dzień …………………………….
2. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą generalną umowę dystrybucyjną z OSD, umożliwiającą
dostawę energii elektrycznej do PPE, za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD, przez cały okres
obowiązywania umowy.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej
do OSD, z którym Zamawiający będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług,
najpóźniej w dniu rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej, na podstawie niniejszej Umowy.
4. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego PPE niezbędne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
1) umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
2) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy OSD a Wykonawcą.
§3
Zasady dostawy energii elektrycznej
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje energię elektryczną, a jej odbiór nastąpi w PPE.
2. Szacunkowa ilość energii elektrycznej będącej przedmiotem dostawy w okresie obowiązywania
Umowy wynosi 315, 5 MWh.
3. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla PPE
wymienionego w załączniku nr 1, określana jest w umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych
zawartej z OSD.
4. Energia elektryczna nabywana na podstawie niniejszej Umowy zużywana będzie na potrzeby
odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym
w rozumieniu prawa energetycznego.
§4
Zobowiązania Stron
1. Zobowiązania Wykonawcy w ramach ceny wskazanej w § 8:
1) wykonując przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu
standardy jakościowe obsługi, określone przepisami Prawa energetycznego oraz rozporządzeń
do w/w ustawy,
2) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy,
3) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia OSD, zgłoszenia o zawarciu niniejszej
Umowy dostawy energii elektrycznej, a w przypadku odrzucenia punktu poboru energii
elektrycznej (PPE) przez OSD, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym
fakcie Zamawiającego,

4) z

chwilą

zawarcia

niniejszej

Umowy

Zamawiający

udzieli

Wykonawcy

stosownego

pełnomocnictwa w zakresie przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, zgodnie ze wzorem
określonym w załączniku nr 2 do Umowy,
5) Wykonawca bez osobnego wynagrodzenia zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego
dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej Umowy,
6) w przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu - na pisemny
wniosek - przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w przepisach Prawa
energetycznego lub aktów wykonawczych wydanych na jego podstawie,
7) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca obowiązywania
Umowy, rozpoczynając od …………….., dane dotyczące odczytów z PPE. Nadto, dane będą
przekazywane w formie zbiorczej informacji, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:
……………………….. i będą zawierały co najmniej PPE, nazwę odbiorcy końcowego, datę odczytu,
wielkość odczytu, oznaczenie taryfy - w formie zestawienia w arkuszu kalkulacyjnym do celów
statystycznych,
8) w przypadku niewykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę, w wyniku których,
Zamawiający będzie nabywał energię od sprzedawcy rezerwowego, Wykonawca poniesie koszty
wynikające z różnicy ceny energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego, a ceny wynikającej
z niniejszej Umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje
przy wykonywaniu Umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§5
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,
2) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy.
§6
Strony zobowiązują się do:
1)

niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu
układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz o innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia
za energię elektryczną,

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych pomiarowo - rozliczeniowych oraz wglądu do
materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.

§7
Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń w dostarczaniu
i poborze energii - Zamawiający jest zobowiązany do dostosowania dobowego poboru energii do planu
ograniczeń, stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie
wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
§8
Cena
1. Cena jednostkowa za 1 MWh energii elektrycznej wynosi ………………… zł netto (słownie:
…………………………….).
2. Do ceny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy Wykonawca doliczy podatek VAT, według
obowiązującej stawki, przy czym w sytuacji zmiany stawki podatku VAT w stosunku do stawki
zawartej w ofercie Wykonawcy, zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie przepisów prawa
zmieniających stawkę.
3. W cenie jednostkowej o której mowa w ust. 1 zawarte są koszty związane z wypełnieniem
wszystkich prawem wymaganych obowiązków związanych z dostawą energii elektrycznej do
odbiorcy końcowego, w tym również koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz pozostałymi
obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy.
4. Szacunkowa ilość zużycia energii elektrycznej w okresie wykonywania niniejszej umowy wyniesie:
315,5 MWh
5. Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający przewiduje szacunkową ilość zużycia energii, łączna
maksymalna wartość sprzedaży energii elektrycznej wyniesie nie więcej niż ………………………..
złotych brutto (słownie: ……………………………), przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do
nabycia energii elektrycznej w takiej wysokości i wartości, a jedynie do tego uprawniony.
6. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych (zł/MWh) energii
elektrycznej (brutto) i stawek opłaty abonamentowej (handlowej) zaoferowanych w złożonym przez
Wykonawcę Formularzu Cenowym, który stanowić będzie załącznik do umowy oraz według ilości
faktycznie zużytej energii elektrycznej w danym okresie, przy czym ilość faktycznie zużytej energii
elektrycznej określona zostanie na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych zainstalowanych w
układach pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tj.
danych o zużyciu przekazywanych Wykonawcy przez OSD. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania
przez Wykonawcę faktur w oparciu o zużycie szacowane.
7. Wykonawca wystawiać i wysyłać będzie faktury za faktycznie zużytą energię elektryczną
8. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT w terminie zgodnym z terminem wystawienia
faktury VAT przez OSD, celem uzyskania tożsamych odczytów na fakturze VAT, OSD i Wykonawcy.
9. Ceny jednostkowe, określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Umowy, mogą ulec zmianie
w przypadkach, o których mowa w § 16 lub § 17 Umowy.
10. Cena jednostkowa określona w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy obowiązuje również dla PPE
nowo przyłączonych do sieci elektroenergetycznej OSD.

11. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy winna zawierać
co najmniej: datę odczytu, poprzedni odczyt, aktualny odczyt, wielkość zużytej energii.
§9
Rozliczenia
1. Rozliczenie z tytułu wykonania niniejszej Umowy obliczane będzie jako iloczyn ilości faktycznie
zużytej energii elektrycznej pozyskanej od OSD oraz ceny jednostkowej energii elektrycznej netto
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, powiększonej o należny podatek VAT.
2. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD, określonym w umowie o świadczenie usług dystrybucji, na podstawie faktur
VAT wystawionych przez Wykonawcę.
3. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury VAT, w tym także w stosunku
do ilości zużytej energii wskazanej na fakturze VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia
Wykonawcy pisemnej reklamacji. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14
dni od dnia doręczenia, a Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu ustalenia
prawidłowego zużycia energii
4. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie lub przekroczenie terminu jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia poczytuje się za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej
przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi niezwłocznie skorygowaną fakturę.
5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy odczytem wskazanym na fakturze VAT
wystawionej przez OSD a fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę, Zamawiający zatrzymuje
oryginał spornej faktury VAT, która rozliczona będzie po otrzymaniu faktury korygującej.
§ 10
Płatności
1. Należności Wykonawcy za dostarczoną energię elektryczną będą płatne przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, w terminie określonym na 30 dni od
daty dostarczenia faktury.
2. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie
powiadamiać w formie pisemnej, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi
operacjami bankowymi. Każda ze Stron po otrzymaniu takiego zawiadomienia zobowiązana jest do
potwierdzenia telefonicznie lub faksem faktu jego nadania przez drugą ze Stron.
3. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień złożenia przez Zamawiającego
polecenia zapłaty środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego
odsetkami w ustawowej wysokości.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: ……………………………..

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: ………………………

§ 11
Wstrzymanie sprzedaży energii
1. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii
elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.
2. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą
za pobraną energię elektryczną co najmniej 60 dni po upływie terminu płatności, pomimo
uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych należności w dodatkowym
dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania
sprzedaży energii elektrycznej .
3. Powodem wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej nie może być toczące się zgłoszenie
reklamacyjne i wstrzymanie zapłaty z tego tytułu przez Zamawiającego.
4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD, na wniosek
Wykonawcy, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie …….. po uregulowaniu zaległych
należności za energię elektryczną.

§ 12
Okres obowiązywania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do PPE nastąpi z dniem zawarcia umowy, nie wcześniej
jednak niż po skutecznym rozwiązaniu dotychczasowej umowy dostawy energii oraz pozytywnym
przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy.
3. Termin, w którym nastąpi ostateczne rozliczenie ilości sprzedanej energii w wyniku realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, upływa z dniem 31 marca 2019r.
§ 13
Rozwiązanie Umowy
1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wzajemnych należności
i wynikających z niej zobowiązań za dostarczoną energię elektryczną.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania do należytego wykonywania przedmiotu Umowy z
zastrzeżeniem co najmniej 3 dniowego terminu na poprawę, nadal narusza postanowienia niniejszej
Umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa

państwa lub

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostarczonej energii elektrycznej.
§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego, z
przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości wartości średniego
miesięcznego zużycia energii w czasie obowiązywania umowy, oraz pokryje wydatki wynikające
z różnicy pomiędzy cenami: stosowaną przez sprzedawcę rezerwowego, a ceną zaproponowaną
przez Wykonawcę w ofercie, do dnia skutecznego wejścia w życie nowej umowy na dostawę energii.
2. Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary
umowne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody
poniesionej odpowiednio przez Zamawiającego..
§ 15
Nadzór nad Umową
1. Osobą/ami nadzorującą/ymi realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest/są:
−

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

−

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

2. Osobą/ami nadzorującą/ymi realizację Umowy ze strony Wykonawcy jes/sąt:
- ………………………………, tel…………………………….., e-mail: ………………………………..
- ………………………………, tel…………………………….., e-mail: ………………………………..
3. Zmiana osoby nadzorującej u jednej ze Stron następuje poprzez przesłanie pisemnej informacji
drugiej Stronie w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia takiej sytuacji i nie wymaga aneksu do
Umowy.
§ 16
Zmiany postanowień Umowy
1.

Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie istotnych zmian w treści Umowy w następującym zakresie:
1) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 MWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania
podatkiem akcyzowym;
2) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana ilości
punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia
nowego obiektu do eksploatacji przez Zamawiającego lub zbycia obiektu. Rozliczenie za zużytą
energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie,
tj. wg stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy. Zmiana zapisów
załącznika nr 1 do niniejszej umowy nie stanowi zmiany Umowy, z uwzględnieniem zapisów §
3 niniejszej Umowy;

3) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do punktu poboru energii; warunkiem
wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron,
w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy;
4) zmiany, o których mowa w § 17 Umowy;
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w innych niż określone w pkt.
1-5 sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych, tj. nieodnoszących się do kwestii, które
podlegałyby ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich których wprowadzenie na
etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to
zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotnie; ustala się, iż nie stanowi
istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Ustawy, w szczególności:
a) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy,
b) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
c) zmiana danych teleadresowych.
6)

zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt 6 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
a jedynie niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej.

2.

W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany Umowy, każda ze Stron
może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We
wniosku należy opisać (uzasadnić) proponowaną zmianę.

3.

W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający informuje o możliwości zmian postanowień
zawartej umowy w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie

4.

W przypadku zmiany ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 , Strona wnioskująca
powinna przedłożyć drugiej Stronie odpowiednie dokumenty uzasadniające zmianę ceny. Zmiana
ceny jednostkowej następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę
podatku akcyzowego lub stawkę podatku od towarów i usług, pod warunkiem zawarcia przez Strony
aneksu w tej sprawie.

5.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do
umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych
w Umowie, w których wskazano, że zawarcie aneksu do Umowy nie jest wymagane
§ 17
Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikająca z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego jest niedopuszczalna.
§ 18
Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne
właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się w szczególności przepisy prawa
energetycznego, wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej
Umowy, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
§ 19
1. Umowę niniejszą sporządzono w …………………… jednobrzmiących egzemplarzach, …… dla
Wykonawcy, …………………. dla Zamawiającego.
2. Integralną częścią umowy stanowią następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem punktu poboru energii
elektrycznej.
b) Załącznik nr 2 - Wzór pełnomocnictwa dla przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

_______________________
Wykonawca

__________________________
Zamawiający

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku Śląskiego Centrum
Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowego przy ul. Dietla 5 .
Szacunkowe (planowane) zapotrzebowanie: 315,5 MWh energii elektrycznej do 31 grudnia 2018 roku,
przy mocy umownej w wysokości 200 kW. Zamawiający zastrzega, iż prognoza zużycia energii podana
powyżej stanowi jedynie wartość przybliżoną, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zmianie.
Zastrzega się, iż niezależnie od wielkości zużycia, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania ceny
zaoferowanej w przedmiotowym przetargu. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych
roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy zostanie zamówiona
mniejsza lub większa ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość.
Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu – budynku Śląskiego Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowego:
Moc przyłączeniowa obiektu - 300 kW

3.

Przyłącze
Nazwa PPE - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe
Punkt Poboru Energii - PLTAUD296000025844
Moc przyłączeniowa - 300 kW
Minimalna Moc Umowna – Pumin =156 kW
Grupa taryfowa B23
moc umowna 200 kW
Miejsce dostarczania energii:
– energia elektryczna 15KV do rozdzielni 15 KV stacji transformatorowej Rabka – SORD Nr 6178
zamawiającego.
Granica własności i eksploatacji urządzeń znajduje się na izolatorach wsporczych szyn pomiędzy
polem Nr 4 a polem Nr 5 rozdzielni 15kV stacji transformatorowej Rabka – SORD Nr 6178
Zabezpieczenia po stronie Klienta – 10 A
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w zasilaniu podstawowym składa się:
- z przekładników prądowych ASK 20 przekł. 30/5 zainstalowanych w rozdzielni Zamawiającego
i stanowiących jego własność.
- z przekładników napięciowych GZ 24 przekładnia 15 000/100 zainstalowanych w rozdzielni
Zamawiającego i stanowiących jego własność.
- licznik typu: ZMD 405 szt. 1, rok legalizacji 2016
Mnożna układu pomiarowego = iloczynowi przekładni prądowej i napięciowej zainstalowanych
przekładników = 900

W zakres zamówienia wchodzi również przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii
elektrycznej. Procedura zmiany dostawcy energii prowadzona będzie po raz pierwszy. Zamawiający
posiada aktualną umowę o świadczenie usług przesyłowych i sprzedaż energii elektrycznej (tzw. umowa
kompleksowa), zawartą na czas nieokreślony z Dostawcą; TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka
60 30-417 Kraków
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości sprzedaży energii elektrycznej do obiektu
Zamawiającego.
Wykonawca energii
zobowiązany jest
posiadać generalną
umowę dystrybucyjną
zawartą z Operatorem
Systemu
Dystrybucyjnego
(OSD) właściwym dla
obiektu
Zamawiającego tj.
Tauron Dystrybucja
Sp. z o.o. Kraków, ul.
Jasnogórska 6.
Za wyjątkiem
procedury zmiany
dostawcy zamówienie
nie obejmuje spraw
związanych z
dystrybucją energii
elektrycznej,
wchodzących w zakres

Ilość energii elektrycznej [MWh]

odrębnej umowy o
świadczenie usługi
dystrybucyjnej, która
zostanie zawarta przez
Zamawiającym z w/w
Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.
Okres od sierpnia do
grudnia 2018r
Miesiąc

Szczyt
przedpołudniowy
MWh

Szczyt
popołudniowy
MWh

Pozostałe
godziny
doby
MWh

Razem
miesięcznie
MWh

Sierpień

12,600

4,120

29,800

46,520

Wrzesień

14,600

6,120

31,800

52,520

Październik

14,600

6,120

31,800

52,520

Listopad

17,000

6,400

38,500

61,900

Grudzień

17,000

6,400

38,500

61,900

Razem

87,000

34,000

194,500

315,500

Przewidywalne zużycie energii elektrycznej w okresie od lipca do grudnia 2018r wynosi 315,5 MWh

Opis licznika oraz schemat rozdzielni stanowią część załącznika

Załącznik nr 2
do Umowy
___________________________., dnia ___________________ r.

PEŁNOMOCNICTWO

___________________________________

___________________________________

(dalej: Zamawiający)

reprezentowany przez:

_________________________________________________

(dane osoby / osób reprezentujących)

Zamawiający niniejszym upoważnia:
____________________________________
____________________________________
(dalej: Wykonawca)

do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zgłoszenia właściwemu OSD do realizacji zawartej
z Zamawiającym Umowy dostawy energii elektrycznej.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.

Podpisy:
ODBIORCA

SPRZEDAWCA

