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1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Polska
NIP: 681-18-87-431
Regon: 120003793
tel.: +48 (012) 272 03 35
fax.:+48 (012) 349 05 63
http://www.skladowisko.com.pl
e-mail: biuro@skladowisko.com.pl
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.), w dalszej części SIWZ zwanej „ustawa Pzp”, o wartości
szacunkowej poniżej 209 000 euro, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości oraz konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2015 r., poz. 2263).
Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
1.

2.
3.

4.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktu poboru
Zamawiającego – Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach - zaciski obejściowe
odłącznika istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV „Zakliczyn”, na warunkach
określonych w załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy.
Zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczną do punktu poboru
Zamawiającego – Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach - zaciski obejściowe
odłącznika istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV „Zakliczyn”, w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2018r. wyniesie ok. 1 200 000 kWh.
Zamawiający, dla potrzeb niniejszego postępowania oraz późniejszej realizacji
zamówienia przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zamówienia:
1) miejsce
zainstalowania
układu
pomiarowo-rozliczeniowego
stacja
transformatorowa nr 32973,
2) układ pomiarowo – rozliczeniowy:
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4


„Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2018 roku”

3)

- przekładniki prądowe A/A : 25/5 - własność odbiorcy
- przekładniki napięciowe N/N : 15/1 . 73/0 . 1/1 . 73 kV - własność odbiorcy
- licznik energii czynnej 3 – taryfowy ze wskaźnikiem mocy maksymalnej i energii
biernej – własność odbiorcy
- układ pomiarowo – rozliczeniowy dostosowany jest do zasad TPA.
planowane zużycie energii elektrycznej – ok. 1 200 000 kWh w ciągu roku, które
w okresie ostatnich 12 miesięcy kształtowało się następująco:

Miesiąc
Listopad 2016
Grudzień 2016
Styczeń 2017
Luty 2017
Marzec 2017
Kwiecień 2017
Maj 2017
Czerwiec 2017
Lipiec 2017
Sierpień 2017
Wrzesień 2017
Październik 2017

5.

6.

7.
8.

Szczyt ranny
[MWh]
21,971
24,121
24,300
23,061
23,867
22,973
21,242
19,211
15,964
17,985
16,292
18,464

Szczyt popołudniowy
[MWh]
18,730
22,114
22,217
19,880
21,282
11,023
11,079
10,513
8,958
11,543
8,142
15,776

Reszta doby
[MWh]
67,961
72,611
79,739
45,682
37,573
47,038
71,575
72,849
70,601
76,293
55,751
48,338

4) obecna grupa taryfowa - B 23,
5) grupa przyłączeniowa – III,
6) moc przyłączeniowa - Pp = 1 000 kW,
7) moc umowna - Pu =1 000 kW,
8) stopień skompensowania mocy biernej - tg ϕ = 0,4.
Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami
ustawy z dnia 10.04.1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn.
zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623 ze
zmianami), taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy oraz powszechnie
obowiązujących przepisami praw.
Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w kWh, w cyklu miesięcznym,
na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo – rozliczeniowych
dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będzie w cyklu miesięcznym.
Wykonawca w ramach zamówienia ma obowiązek wypowiedzieć w imieniu
Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, umowę sprzedaży energii
elektrycznej, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszego
zamówienia.
W okresie wypowiedzenia obowiązującej umowy Wykonawcy nie
przysługuje prawo do wynagrodzenia. Zamawiający informuje, że okres wypowiedzenia
obecnej umowy wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
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9. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy. Koszty
wynikające z dokonywania bilansowania winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę
w cenie energii elektrycznej podanej w ofercie.
10. Dostawca energii elektrycznej zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy
dotyczącej przedmiotowego zamówienia, posiadać umowę dystrybucyjną zawartą
z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym
dla obiektów
Zamawiającego.
11. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 - Elektryczność

4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi od dnia podpisania umowy (lecz nie
wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy) do dnia
31.12.2018r.

5. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu okręcone przez Zamawiającego, a dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
a. aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 roku Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.);
b. posiadają zawartą umowę lub promesę umowy z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
działającym na terenie Zamawiającego.
2)

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie;

3)

Zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była lub jest jedna
dostawa energii elektrycznej (dostawa realizowana na podstawie jednej umowy na
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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rzecz jednego odbiorcy), której wartość, zarówno w przypadku umów zrealizowanych,
jak i będących w trakcie realizacji, wynosi co najmniej 10 000 zł brutto za okres 1
m-ca.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może
polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy realizacji niniejszego zamówienia.
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 7 ustawy Pzp, których wartość nie będzie stanowić więcej niż 20 % wartości zamówienia
podstawowego.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1.

2.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, określonych w art. 22 ust.1 ustawy
Pzp. oraz w pkt. 7 i 8 SIWZ Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców, do oferty musi być dołączone przedmiotowe
oświadczenie złożone (podpisane) odrębnie przez każdego z Wykonawców
składających ofertę wspólną, w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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3.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów lub zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w oświadczeniu, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów (w tym podwykonawców,
jeżeli są znani na etapie składania ofert).
4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca bez wezwania ze strony
Zamawiającego składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.,
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten
składa każdy z Wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie
Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie 5 dni, następujących
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj. spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia:
1) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki na obrót
energią elektryczną .
2) umowę generalną lub promesę umowy z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego lub samodzielnie zredagowane oświadczenie o posiadaniu
Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z lokalnym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w przypadku
Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
zobowiązany jest do przedłożenia przedmiotowych dokumenty dla każdego
z nich);
4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była
lub jest jedna dostawa energii elektrycznej (dostawa realizowana na podstawie
jednej umowy na rzecz jednego odbiorcy), której wartość, zarówno w przypadku
umów zrealizowanych, jak i będących w trakcie realizacji, wynosi co najmniej
10 000 zł brutto za okres 1 m-ca, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty
i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ oraz dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane lub
są wykonywane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich
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łączne doświadczenie).
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona polegać będzie na
zasobach (zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów), na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując
zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy realizacji niniejszego zamówienia (w formie oryginału albo
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Z zobowiązania
lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu zrealizuje dostawy, których wskazane
zdolności dotyczą.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie przy użyciu faksu (nr 12 349 05 63)
lub środków komunikacji elektronicznej (biuro@skladowisko.com.pl).
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Ofert,
pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania Ofert, Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniania jest
specyfikacja.
3. Jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie powyższego terminu lub
dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania
wykonawców nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie
będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadane w tej formie.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
Ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ
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oraz zamieści zmianę na stronie internetowej, na której udostępniana jest
specyfikacja.
7. Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedłużeniu
terminu składania Ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano
niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej na której
udostępniana jest specyfikacja.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, informację o terminie
zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku Zamawiający sporządzi
informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści niniejszej
SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację
z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano
niniejszą SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej,
zamieszcza także na tej stronie.
9. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- w zakresie merytorycznym oraz w sprawach dotyczących procedury zamówień
publicznych – Damian Lisowski, tel. 12 272 03 35;

10. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

11. Termin związania Ofertą.
1.
2.

3.
4.

5.

Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu
związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co
najmniej 3 dni przed upływem terminu związania Ofertą, jednorazowego zwrócenia
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje
utraty wadium.
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania Ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania Ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania Ofertą, dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium, lub jego przedłużenia
dotyczy wyłącznie Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

12. Opis sposobu przygotowania Oferty.
1. Wymagania podstawowe.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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1)
2)
3)

4)

5)

6)

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się pod
rygorem nieważności w formie pisemnej.
Treść Oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów)
lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw)
wynika,
iż
do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób
dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
Upoważnienie osób podpisujących Ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny Wykonawcy, to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione
przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co
najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
Oferty.

2. Forma Oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu
(oryginał), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych
formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonymi przez
Wykonawcę.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku
komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
4) Zaleca się aby całość Oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony Oferty muszą były ponumerowane, parafowane przez
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie
lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty
pełnomocnictwa.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę.
Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany
przez niego tekst muszą być parafowane.
7) Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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8)

do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność
z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących
w skład Oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty pełnomocnictwa.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. Zawartość Oferty.
Kompletna Oferta musi zawierać:
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej SIWZ,
2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
Oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów,
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia,
dokument
ustanawiający
Pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
4) Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu
Oferty) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
2) Jeżeli Wykonawca złoży zastrzeżenie, że część informacji zawartych w ofercie
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca musi, w terminie składania ofert, wykazać,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
3) Zastrzeżone informacje muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie,
opatrzonej stosowną klauzulą, np.: „Zastrzeżona część oferty”.
4) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą udostępniane.
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13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert.
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

01.12.2017 r.

do godz.

09:00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 82,
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na dostawy pn.:
„Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Myślenicach w 2018 roku”
Nr ref.: ZUO/ZP/2017/02
Nie otwierać przed dniem: 01.12.2017 r. godzina 09:15
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod
warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę w nieprzekraczalnym
terminie wskazanym w pkt 18.1. SIWZ.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę.
Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
dokonane przed upływem terminu składania Ofert.
6. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej Oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisane
koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA.
W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy
dodatkowo opatrzyć napisem; zmiana nr ......
7. Wycofanie złożonej Oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę)
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE.
8. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z
o.o. w Myślenicach ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.
w dniu

01.12.2017 r.

o godz.

09:15

9. Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty (paczki)
zawierające Oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie Oferty zostaną odesłane
Wykonawcom bez otwierania.
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11. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem
kopert (paczek) zawierających Oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do Oferty.
12. W trakcie otwierania kopert z Ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) nazwę i adres Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana;
2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków
płatności.
13. Niezwłocznie po otwarciu Ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli Oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania oraz warunków płatności zawartych w ofertach.
14. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ,
powinien w cenie 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.
2. Cena oferty musi uwzględniać ceny, które będą obowiązywały w całym okresie
trwania umowy.
3. W formularzu oferty należy podać cenę jednostkową za dostawę energii
elektrycznej za 1 kWh. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN,
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
4. Ceną oferty jest wartość oferty netto powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę
podatku od towarów i usług (VAT) tj. stawkę 23 %.
5. W przypadku, gdy Wykonawca naliczy stawkę podatku od towaru i usług inną niż
23%, musi wskazać podstawę prawną jej zastosowania.
6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza
zmianę kwoty podatku VAT wchodzącej w skład ceny brutto zamówienia.
7. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów
nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT Zamawiający
na etapie oceny oferty i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od
towarów i usług VAT, w wysokości 23%. Powyższe wynika z konieczności ustalenia
kwoty, która będzie realnie obciążać Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
8. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy Pzp
i niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki. Wykonawca jest
zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie
zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny Ofert.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
Najniższa Cena = 100 %
Porównywaną ceną będzie cena brutto.
3. Zasady oceny kryterium Najniższa Cena (C).
W przypadku kryterium Najniższa Cena oferta otrzyma zaokrągloną do czterech
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min
Ci
Pi (C) =
• Max (C)
gdzie:
Pi(C)

ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty ocenianej "i";

Max (C)

maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
"Najniższa Cena" = 100 pkt..

4. Kryterium oceny Ofert wskazane powyżej będzie stosowane przez Zamawiającego
zarówno do wstępnej oceny Ofert, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, jak i do
wyboru Oferty najkorzystniejszej, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie
objętym umową. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na
warunkach określonych w umowie.
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy
Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie oraz w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zamawiający odrzuci Ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp
oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
10. Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny Ofert
określonych w SIWZ
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli Oferty o wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając:
1) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 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) informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) informację o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z zapisami
art. 94 ustawy Pzp.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w
poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym pozostałe
zapisy umowy w terminie i miejscu wskazanym w piśmie o wyborze wykonawcy.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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19. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

20. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z Pełnomocnikiem
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę
wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści
minimum następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu
pozostałych przy realizacji ww. zamówienia
3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących
zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz
gwarancji i rękojmi,
4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
5. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub
umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

21. Podwykonawstwo.
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod
warunkiem, że posiadają oni uprawnienia do ich wykonania. Wykonanie zamówienia
w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego
nastąpi w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich
planowanych zmianach podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację
zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca zobowiązany jest 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.

22. Oferty częściowe, wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna.
1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI ustawy Pzp.

24. Wykaz załączników do niniejszego SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
l.p. Oznaczenie Załącznika
Nazwa Załącznika
1. Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty
2. Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3.

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

4.

Załącznik nr 4

Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw.

5.

Załącznik nr 5

Istotne postanowienia umowy

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej
SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów
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wynikające ze złożenia Oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści
załączników.
Uwaga ! Zgodnie z SIWZ Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład
Oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty podpisane lub
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
„Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2018 roku”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;
ZUO/ZP/2017/02
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
2. WYKONAWCA:
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

NIP/PESEL,
oraz
KRS/CEiDG

Numer
telefonu i
faksu

1
2

3. OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa firmy
Adres
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy (lecz nie wcześniej niż z dniem
pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy) do dnia 31.12.2018r.
4) posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
5) cena jednostkowa za 1 kWh mojej (naszej) Oferty za realizację całości niniejszego
zamówienia wynosi :
a) cena netto (bez VAT):
_________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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b) należny podatek VAT w wysokości _____ %
_________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN)
c)

cena brutto (z VAT) :
_________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN)

6)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)
l.p.
1.
2.

niniejsza Oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania Ofert,
posiadamy koncesję na sprzedaż energii elektrycznej, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr …………………………….. z dnia ………………………………….
posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego ………………………………… z dnia ………………………. zawartą
na okres ………………………………
zapewnimy bilansowanie handlowe Zamawiającego,
akceptuję(emy) bez uwag, wskazane w Załączniku nr 5 do SIWZ, istotne postanowienia
umowy i zobowiązujemy się je uwzględnić w przedstawionej przez nas Umowie w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego.
w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
składam(y) niniejszą Ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia,
nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących
części zamówienia:
Nazwa części (elementu) zamówienia

14) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) żadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji/ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania*:
Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
od

do

1
2

____________________________
miejscowość i data

_______________________
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2
w postępowaniu

–

wzór

oświadczenia

Wykonawcy

o

spełnianiu

warunków

udziału

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
„Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2018 roku”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;
ZUO/ZP/2017/02
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

NIP/
Regon

Nr KRS/
CEiDG

1
2

I.
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

____________________________
miejscowość i data

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

____________________________
miejscowość i data

_______________________
podpis osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

____________________________
miejscowość i data

_______________________
podpis osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami.:
……………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

____________________________
miejscowość i data

_______________________
podpis osoby upoważnionej
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II.
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
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

____________________________
miejscowość i data

_______________________
podpis osoby upoważnionej

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………..……………..................................................….
…………………………………………………..……………..................................................….
…………………………………………………..……………..................................................….
w następującym zakresie:
…………………………………………………..……………..................................................….
…………………………………………………..……………..................................................….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

____________________________
miejscowość i data

_______________________
podpis osoby upoważnionej

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.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy
odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 KK.

____________________________
miejscowość i data

_______________________
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
„Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2018 roku”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;
ZUO/ZP/2017/02
ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach,
ul. Słowackiego 82,
32-400 Myślenice.
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

1
2

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Myślenicach w 2018 roku”
OŚWIADCZAM, ŻE:
NALEŻĘ / NIE NALEŻĘ (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej
z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej którzy złożyli oferty (jeżeli dotyczy):
1.
2.
3.

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

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami, należącymi do tej samej grupy
kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

____________________________
miejscowość i data

_______________________
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonanych dostaw
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
„Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2018 roku”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;
ZUO/ZP/2017/02
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
1. WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

1
2

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonałem (wykonaliśmy) /wykonuję (wykonujemy)
następujące główne* dostawy:

l.p.

Nazwa
Wykonawcy

Nazwa i adres
Zamawiającego
(na rzecz którego

Opis przedmiotu
zamówienia

Termin
wykonania
zamówienia

Wartość
przedmiotu
zamówienia

wykonano dostawy)

1
2
3
*Wykonawca samodzielnie ustala, które dostawy uznaje za główne i tylko te przedstawia
w wykazie.
UWAGA: Do oferty należy dołączyć dowody określające, czy dostawy wskazane w powyższym
wykazie zostały wykonane/są wykonywane należycie.

____________________________
miejscowość i data

_______________________
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 5 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
„Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2017 roku”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;
ZUO/ZP/2017/02

1.

2.

3.

Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do punktu poboru
Zamawiającego – Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach - zaciski obejściowe
odłącznika istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV „Zakliczyn”, oraz prawa i obowiązki
stron wynikające z wykonania niniejszej umowy. Umowa nie obejmuje usług
związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii.
Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
a) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej;
b) Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD
określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług
dystrybucji energii elektrycznej w celu realizacji niniejszej Umowy;
c) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii
elektrycznej zużytej przez dany rodzaj odbioru;
d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy
Zamawiającym a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem
przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej;
e) punkt odbioru – budynek, lokal lub inny obiekt, do którego dostarczana jest energia
elektryczna;
f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest
na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo – rozliczeniowych
dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego;
g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi
odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej – zgodnie z okresem
rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r.
poz. 1059 z późn. zm.)
i) Odbiorca - Zamawiający lub inny podmiot zawierający Umowę.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej, a Odbiorca zobowiązuje
się do kupna energii elektrycznej.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY
4.
5.

Czas dostawy – przez całą dobę.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy (lecz nie
wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy) do
dnia 31.12.2018 r.
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Umowa wchodzi w życie nie wcześniej, niż z dniem skutecznego rozwiązania
dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą
oraz pozytywnym zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy.
6. Dla realizacji Umowy konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
7. Zamawiający oświadcza, że Umowa oświadczenie usług dystrybucji, o której
mowa wyżej, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania umowy,
a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować
o tym wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.
8. Przewidywana szacunkowa ilość poboru energii elektrycznej wynosi ok. 1 200 000 kWh.
Dostawa energii elektrycznej odbywała się dotychczasowo w ramach grupy taryfowej - B
23.
9. Określenie przewidywanego poboru energii elektrycznej nie stanowi ze strony Odbiorcy
zobowiązania do jej zakupu w podanych ilościach, stanowi jedynie informację dla
Wykonawcy o wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną.
Odbiorca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznej ilości zakupionej energii,
w zakresie do - 20 % względem ilości określonej w pkt. 8. Zaistnienie okoliczności,
o których mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednie zmniejszenie
wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu umowy.
10. Zwiększenie ilości zakupionej energii w zakresie może nastąpić w formie udzielenia
zamówień uzupełniających w zakresie do 20%, wyłącznie w następstwie udzielenia
zamówień uzupełniających, na zasadach określonych w pkt. 29.
11. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia bilansowania handlowego dla
energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy, na podstawie
standardowego profilu zużycia Zamawiającego lub na podstawie wskazań układów
pomiarowych.
Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii
elektrycznej.
12. Montaż nowych, wymiana bądź dostosowanie istniejących układów pomiarowo –
rozdzielczych do wymogów Wykonawcy dokonywane będzie na jego koszt.
STANDARDY JAKOŚCIOWE
13. Standardy jakości obsługi Odbiorcy zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych oraz przekroczenie
dopuszczalnego czasu przerwy, Odbiorcy na jego wniosek, przysługuje prawo bonifikaty
według stawek określonych w § 42 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18
sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) lub w każdym
wydanym później akcie prawnym określającym te stawki.
PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
14. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
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1)

wypowiedzenie umowy poprzedniemu sprzedawcy energii elektrycznej na
podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego,
2) powiadomienie OSD, w imieniu Odbiorcy, o zawarciu nowej umowy sprzedaży,
3) przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców.
4) przyjmowanie od Odbiorcy, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji,
dotyczących dostarczanej energii elektrycznej.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
15. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
umowy,
2) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną,
3) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii
elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji
elektrycznych;
4) przekazanie niezbędnych danych do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy,
w tym między innymi : numer licznika, numer ewidencyjny lub numer PPE, numer
aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia
dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego sprzedawcy.
PŁATNOSCI
16. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej za 1 kWh
energii elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej wybranego Wykonawcy.
Cena jednostkowa nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem
sytuacji dotyczących wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek
podatku akcyzowego/ VAT
17. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo –
rozliczeniowych lub ustalonego ryczałtu zużycia i ceny jednostkowej energii elektrycznej
określonej w pkt.16. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według
obowiązującej stawki.
18. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą miesięcznie, na podstawie
odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonywanych przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego,.
19. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
20. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę, Wykonawca może
naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
21. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę.
22. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do
14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
23. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy.
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REKLAMACJE
24. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości wystawionej faktury, w tym także
w stosunku do ilości zużytej energii wskazanej na fakturze, zamawiającemu przysługuje
prawo do złożenia dostawcy pisemnej reklamacji wraz z załączoną sporną fakturą.
25. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej
doręczenia.
26. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie lub przekroczenie terminu jej rozpatrzenia
w stosunku do terminu, o którym mowa w pkt. 25, poczytuje się za uznanie reklamacji.
27. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez zamawiającego Wykonawca wystawi
niezwłocznie skorygowaną fakturę.
28. W sytuacji, o której mowa w pkt. 24, zawieszeniu ulega bieg terminu płatności, do czasu
wystawienia skorygowanej faktury.
BONIFIKATA
29. W związku z realizacją umowy sprzedaży, Odbiorcy przysługuje prawo do bonifikaty
w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę standardów jakościowych obsługi
odbiorców.
30. W przypadku, o którym mowa w pkt. 29, Odbiorcy przysługuje bonifikata na zasadach i w
wysokości, o której mowa w § 42 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18
sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200), z tym że strony
mogą w umowie przyjąć korzystniejsze zasady i wysokości stosowanych bonifikat.
31. Wykonawca uwzględni należną Odbiorcy bonifikatę w fakturze wystawionej za okres
rozliczeniowy, którego dotyczy bonifikata, a jeśli nie jest to możliwe z przyczyn, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w fakturze za następny,
bezpośrednio przypadający okres rozliczeniowy, w stosunku do okresu rozliczeniowego,
którego dotyczy bonifikata.
KARY UMOWNE
32. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy sprzedaży poprzez zapłatę kar umownych z następujących tytułów
i w wysokościach:
1) w przypadku nieuwzględnienia lub zwłoki w uwzględnieniu bonifikaty należnej
Odbiorcy – w wysokości 0,2 % ceny brutto za energię, której dotyczy bonifikata, za
każdy dzień zwłoki;
2) w przypadku zwłoki w skorygowaniu faktury w toku reklamacji, która została uznana
– w wysokości 0,2 % ceny brutto za energię, której dotyczy reklamacja, za każdy
dzień zwłoki;
3) w przypadku dokonywania bilansowania handlowego, w sposób sprzeczny
z niniejszymi istotnymi postanowieniami umowy lub właściwymi przepisami prawa –
w wysokości 2 % brutto wartości umowy;
4) Wykonawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
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5)

Odbiorca zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
33. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Wykonawcy.
34. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
ZMIANY UMOWY
35. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji:
a) wystąpienia siły wyższej,
b) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów
i usług lub stawek podatku akcyzowego,
c) zmiany danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby,
adresu, nazwy, numer rachunku bankowego, osób reprezentujących strony umowy
itp..),
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
36. Odbiorca może odstąpić od umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności gdy:
a) Wykonawca nie zapewnia sprzedaży energii elektrycznej w sposób określony
w niniejszej umowie,
b) Wykonawca nie uwzględni bonifikaty należnej zamawiającemu, przy ustaleniu
wysokości kwot podlegających zapłacie.
c) Wykonawca nie koryguje faktury w wyniku reklamacji, która została uznana,
d) Wykonawca uchyla się od dokonania zmian mocy umownej lub dokonuje ich
w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie,
e) przed zakończeniem realizacji umowy Wykonawca utraci uprawnienia, koncesje lub
zezwolenia bądź dokumenty niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy i nie
przekaże Odbiorcy aktualnych dokumentów,
f) Wykonawca nie dokonuje bilansowania handlowego,
g) Wykonawca wykonuje umowę sprzedaży w sposób sprzeczny z obowiązującymi w
Polsce przepisami prawa, a w szczególności przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) i przepisami
do niej wykonawczymi,
37. W przypadkach, których mowa w pkt. 37, można odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
38. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności.
39. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca ma prawo żądać jedynie
wynagrodzenia należnego za dostawy i usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
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ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
40. Odbiorca może udzielić zamówień uzupełniających w okresie nie dłuższym niż 3 lata od
udzielenia zamówienia podstawowego.
41. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 20 % wartości szacunkowej
zamówienia określonego przez Zamawiającego dla potrzeb całości tegoż zamówienia.
42. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia uzupełniające przy uwzględnieniu
ceny jednostkowej energii nie wyższej niż cena jednostkowa określona w umowie
sprzedaży.
43. Wykonawca zobowiązany jest, niezwłocznie po zakończeniu postępowania w celu
udzielenia zamówienia uzupełniającego, przystąpić do jego realizacji w taki sposób, aby
zapewnić ciągłość sprzedaży energii.
44. Przystąpienie Wykonawcy do realizacji zamówienia uzupełniającego nie może nastąpić
bez zawarcia odrębnej umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
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