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ROZDZIAŁ I. INFORMACJE WSTĘPNE  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

1. Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL 
SPECJALISTYCZNY MSW W OTWOCKUA dres: ul. B. Prusa 1/3, 05-400. Godziny urzędowania: 
poniedziałek – piątek od godz. 7:45 do godz. 15:20, NIP 532-101-77-68, Regon: 010158710. 

Postępowanie prowadzi:Marta Przybylska 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: ZP 2 – 2017. 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.  

2. Tryb postępowania  

1)  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2)  W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie 

mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.   

3. Informacje ogólne  

1) Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem 
należy kierować na adres: 05-400 Otwock ul. B. Prusa 1/3. 

2) Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywa się drogą pisemną z 
dopuszczeniem możliwości przekazywania wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu 
nr 22 779 46 71 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zozmswia.pl, przy czym dla 
swej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do zamawiającego przed 

upływem terminu.   

3)  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 
elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.   

4) W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku 

polskim.   

5)  Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami ze strony zamawiającego 

jest: Marta Przybylska, m.przybylska@zozmswia.pl; tel. 22 779 20 61 wew.53 

ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiot zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) na 
potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku w okresie 24 miesięcy. 
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2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  
3) Szacowane zużycie energii w okresie trwania umowy: 500.000 kWh, zostało ustalone na 

podstawie jej zużycia w 2015 r. i 2016 r. oraz ma charakter orientacyjny. 
Podana ilość energii elektrycznej nie stanowi zobowiązania do jej zakupu w podanej ilości 
przez Zamawiającego. Zamawiający dokona zapłaty jedynie za faktycznie pobrane ilości 
energii. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do 
Zamawiającego z tytułu pobrania mniejszej ilości niż podano w szacunkowej ilości energii.  

4) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, 

stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających. 

7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.   

8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.    

9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału podwykonawców w realizacji niniejszego 
zamówienia. zgodnie ze Wspólny Słownikiem Zamówień –  
Kod CPV 
09.31.00.00-5 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 
65.31.00.00-9 - Przesył energii elektrycznej. 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia  

Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż 
od dnia 1 maja2017 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.  

ROZDZIAŁ III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Informacje ogólne  

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.  

2) Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.  

3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.  

2. Wymagania formalne dotyczące oferty  

1) Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nieulegającego 
usunięciu bez pozostawienia śladów.  

2)  Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim.   

3)  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski.   

4)  Zamawiający zastrzega, że w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 



 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, a pobranych samodzielnie przez zamawiającego, 

wykonawca na wezwanie zamawiającego przedstawi tłumaczenia niniejszych dokumentów 

(dotyczy to dokumentów sporządzonych w języku obcym).   

5)  Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez wykonawcę (podpis i pieczątka imienna 
lub czytelny podpis). Również wszystkie załączniki do oferty (każda zapisana strona) stanowiące 
oświadczenia wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą 

być podpisane przez wykonawcę i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.   

6)  W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres lub notarialnie poświadczona kopia.  

7)  Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i uzyskaną 
liczbę wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny być spięte lub zszyte w 

sposób zabezpieczający przed jej dekompletacją.   

8)  W przypadku, gdyby oferta lub składane wraz z nią dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, nie później niż w 
terminie składania ofert, które spośród przedstawionych informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te powinny być umieszczone w 
osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane, z zachowaniem 
ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie.  W przypadku dokonania zastrzeżenia wykonawca zobowiązany 

jest załączyć do oferty uzasadnienie podstaw faktycznych i prawnych zastrzeżenia jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa określonych informacji. Niezałączenie uzasadnienia będzie świadczyło o 
nieodpowiednim zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, co skutkować będzie odtajnieniem 

zastrzeżonych elementów oferty.   

3. Zawartość merytoryczna oferty  

1)  Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawierać 
cenę ofertową wykonania przedmiotu zamówienia skalkulowaną w oparciu o ceny i stawki 
wynikające z aktualnego cennika energii elektrycznej Wykonawcy lub wycenę indywidualną z 
uwzględnieniem warunków wykonania przedmiotu zamówienia, określonych w projekcie umowy, 

stanowiącym Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2) Wykonawca winien przedstawić ceny jednostkowe oraz całkowitą wartość zamówienia. Sposób 
obliczenia ceny przedstawiony został w formularzu ofertowym. 

3)  Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 
wskazanym w Rozdziale IV ust. 1 i 2, o których mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 3.1. ppkt 1, 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   



 

4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty  

1)  Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i 
zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być odpowiednio zabezpieczone w sposób 

uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach).   

2)  Opakowanie powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: SPZOZ Szpital 

Specjalistyczny MSW w Otwocku ul. B. Prusa 1/3 05-400 Otwock  z dopiskiem:   

„Oferta na dostawę energii elektrycznej numer zamówienia ZP 2 - 2017.  

Nie otwierać przed dniem 02.03.2017. godz. 10:00.” 

3) Opakowanie powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy 
składającego daną ofertę (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego).  

4) Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę przed upływem terminu do składania 

ofert są skuteczne, przy czym:  

a)  zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten 
sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy 

opatrzyć napisem „ZMIANA”;   

b)  powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób 
co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć 

napisem „WYCOFANIE”.   

ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW  

1. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

- warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie 

działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki oraz wykaże, że zawarł Generalną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub posiada koncesję na prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w 

przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej); 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

- warunek ten będzie spełniony, jeżeli  wykonawca wykaże, że posiada dokumenty 

potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 300.000,00 

zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100); w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie 



 

o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

- warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia na dostawy energii 

elektrycznej o wolumenie co najmniej 2,0 GWh w skali roku.  

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw.  

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 

spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach 

wskazanych w SIWZ. Zamawiający uzna warunek posiadania Generalnej Umowy Dystrybucyjnej 

z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) za spełniony, jeśli wykonawca złoży 

stosowne oświadczenie o obowiązywaniu ww. umowy. 

2. Brak podstaw do wykluczenia  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.   

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

3.1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
wskazanych poniżej dokumentów:  

1)  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu stanowiącym 
Załącznik Nr 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – składanego wraz z ofertą przez 

każdego wykonawcę;   

2)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na formularzu stanowiącym 
Załącznik Nr 3b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – składanego wraz z ofertą przez 

każdego wykonawcę;   

3)  oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 
3c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – składanego przez każdego z wykonawców, 

którzy złożyli oferty, w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy. Zgodnie z jego 
brzmieniem Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu 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;  

4)  wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie trzech lat przed upływem terminu 



 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub 

wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia na dostawy energii elektrycznej o wolumenie co 
najmniej 2,0 GWh w skali roku  na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane 
należycie. Dowodami w powyższym zakresie są: -  referencje, bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy energii były wykonywane, a w przypadku okresowych 
lub ciągłych są wykonywane,  

-  oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym, 

-  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;   

5) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną odpowiadającą wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 2; jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, 
zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 
26 ust. 2c ustawy, tj. inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 

6) dokumentów uprawniających do wykonywania określonej działalności lub czynności 
stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień, a w szczególności  

- koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

-  koncesję na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji energią elektryczną wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie o zawarciu Generalnej Umowy 

Dystrybucyjnej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej. 

3.2  Dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 ppkt 4-6, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, 
którego oferta w ocenie zamawiającego została oceniona najwyżej, który nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.W przypadku, jeśli zdaniem Zamawiajacego, 
Wykonawca nie sprosta obowiązkowi wykazania, iż referencje nie mogą zostać przedłożone z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Zamawiający może żądać przed 
podpisaniem umowy, przedstawienia referencji, bądź innych dokumentów wystawionych przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku okresowych lub ciągłych są 
wykonywane. 

3.3. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w formie kopii 
poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona), za wyjątkiem 

oświadczeń dotyczących wykonawcy, które składane są tylko w oryginale.   



 

3.4  Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości.   

3.5  W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 

o których mowa w pkt 3.1. ppkt 4.   

3.6  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.   

4. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów   

Zamawiający nie dopuszcza możliwości opierania się przez Wykonawcę ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  

1)  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.   

2)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3)  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4)  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

5)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, 
o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:   

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 



 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

pkt. 1.  

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w Rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1.  

ROZDZIAŁ V. WADIUM  

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5.000 zł, wadium wnosi się 

przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 359 ze zm.); 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto bankowe Zamawiającego: 

nr 65 1130 1017 0020 1464 0920 0004  w Banku Gospodarstwa Krajowego 
z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy – ZP 2-2017. 

4. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium załączona do oferty.  

5. Jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu do oferty należy załączyć 

kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty 

w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez 

dekompletowania oferty.  

6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być 

sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 

1)nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), 

poręczyciela/gwaranta oraz adresy ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 

3) kwotę wadium, 

4) terminem ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 

5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium nieodwołalne, 

bezwarunkowe na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca:  



 

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,  

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 

ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 

2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, 

b) którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

- spowodował, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, 

Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 6 

niniejszego rozdziału SIWZ. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych  

w art. 46 ustawy.  

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało 

wniesione w sposób nieprawidłowy. 

ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.   

2. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia 

dotyczące  realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości  dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.   

3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia  wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do umowy, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia oraz warunki 
realizacji przedmiotu zamówienia opisane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i 

ostateczną.   

5. Cena za realizację przedmiotu zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji. Cena jest stała do 
końca trwania umowy, z zastrzeżeniem Rozdziału X ust. 3 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.   

6. Wykonawca winien przedstawić ceny jednostkowe oraz całkowitą wartość zamówienia. Sposób 
obliczenia ceny przedstawiony został w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 



 

ROZDZIAŁ VII. TERMINY   

1. Termin związania ofertą  

1)  Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.   

2)  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Termin składania i otwarcia ofert  

1)  Oferty należy składać w SPZOZ SZITAL SPECJALISTYCZNY MSW W OTWOCKU ul. B. Prusa 1/3, 
05-400 Otwock, sekretariacie w terminie do 02.03.2017 r.do godz. 9:30,  pod rygorem zwrotu bez 

otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.   

2)  Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina 
dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres zamawiającego, a nie data stempla pocztowego 

(nadania).   

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.03.2017 r. o godzinie 10:00 

ROZDZIAŁ VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT  

1. Kryteria oceny ofert  

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.  

2) Kryteriami wyboru i oceny ofert są:  
 

 Kryterium Waga kryterium w % 

1. Cena brutto za realizację całego zamówienia. 100 
 
 

Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.  Cena 
za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi tj. dostawy energii  
elektrycznej. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych wymagań 
Zamawiającego – jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. 
Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007 r. poz. 623 z późn. zm.), natomiast zasady 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013r. poz. 
1200). Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).  

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena 
łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Uzyskana liczba punktów 
zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów 
poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad: 

 
 



 

1. Kryterium: cena oferty 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez 
wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczenia ceny oferty określonym w 
formularzu ofertowym.  

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 

C = (Cmin / Cx) x 100 pkt x 100% 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za realizację całego zamówienia, 

Cmin  -  najniższa  cena brutto  zaoferowana w  ofertach  złożonych  na realizację 
zamówienia, 

Cx - cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia. 

 

2. Wybór oferty najkorzystniejszej  

Zamawiający wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

ROZDZIAŁ IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

ROZDZIAŁ X. FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W 
CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w projekcie 

umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminami i 

warunkami określonymi w art. 94 ustawy.   

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:  

1) wystąpienia siły wyższej, 
2) zmiany przepisów w zakresie obrotu energię elektryczną, 
3) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym o kwotę   

wynikającą ze zmiany tej stawki, lub zmiany stawki podatku VAT, 
4) zmian wielkości zużycia energii elektrycznej określonej dla danego punktu poboru/odbioru 

w zakresie przypisanych punktów odbioru, pod warunkiem nie przekroczenia łącznej sumy 
zużycia,  

5) zmian w zakresie ilości punktów odbioru określonych dla Zamawiającego, pod warunkiem 
zmian organizacyjnych Zamawiającego i nie przekroczenia wielkości zużycia energii 
elektrycznej odkreślonej dla Zamawiającego, 

6) zmian numerów liczników określonych dla danego punktu poboru, w przypadku wymiany 
danego licznika, 



 

7)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów Prawa energetycznego. 

4. Zmiana umowy może być dokonana za porozumieniem Stron w formie pisemnego aneksu. 
5. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu 

faktycznego mających wpływ na realizację umowy.  
6. Postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może 

wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania zamawiającego na ich wprowadzenie.   

ROZDZIAŁ XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy do 
postępowań o wartości poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

Załączniki do SIWZ:  

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  

Załącznik Nr 2 – Formularz – Formularz ofertowy;  

Załącznik Nr 3a – Formularz – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  

Załącznik Nr 3b – Formularz – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;  

Załącznik Nr 3c – Formularz – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;  

Załącznik Nr 4 – Projekt umowy;  

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy energii elektrycznej w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) dla potrzeb SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSW w Otwocku w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia 1 maja 2017 r. do 

dnia 30 kwietnia 2019 r. 

1) Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej 

lokalnego OSD do siedziby Zamawiającego, realizowana na podstawie umowy sprzedaży, o której 

mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 

r. poz. 1059 z późn. zm.). 

Dostarczona energia elektryczna musi spełniać obowiązujące standardy jakościowe obsługi 

odbiorców określone w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo 

energetyczne, w szczególności standardy obsługi odbiorców określone w rozporządzeniu Ministra 

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

elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.) oraz Polskimi Normami. 

Wykonawca będzie pełnił funkcje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla 

energii elektrycznej sprzedanej w ramach zawartej umowy. Wykonawca dokonywać będzie 

bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego 

profilu zużycia oraz mocy umownej określonej w umowie. Koszty wynikające z dokonywania 

bilansowania winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie energii elektrycznej podanej 

w formularzu ofertowym.  

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z właściwym OSD niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany dostawcy energii elektrycznej przez Zamawiającego,  

2) składania właściwemu OSD zgłoszeń o zawarciu umów wykonawczych na dostawy energii 

elektrycznej. 

Wraz z zawarciem umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w 

zakresie przeprowadzenia procedury zmiany dostawcy, w tym zawarcia umowy o świadczenie 

usług dystrybucji.  



 

 

Charakterystyka odbioru 

Moc przyłączeniowa 180 kW 

Moc umowna 120 kW 

12 – miesięczne zużycie energii  Około 250 MWh (250000 kWh) 

Taryfa C22a 

Napięcie znamionowe 0,4  kV, tg fi 0,4 

Grupa przyłączeniowa IV 

Nr PPE/Nr ewidencyjny Otwock ul. Prusa 1/3 - 030303500 

Miejsce usytuowania układu 

pomiarowo rozliczeniowego 

Przy stacji transformatorowej, na działce 

Zamawiającego w Otwocku przy ul. Prusa 1/3 

Miejsce dostarczenia energii 

elektrycznej 

Zaciski przekładników prądowych w kierunku instalacji 

odbiorcy 

Zabezpieczenia przedlicznikowe 350 A 

 

Wskazane zużycie energii elektrycznej wynika z jej zużycia w latach 2015 - 2016, ma charakter 

jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zużycia energii w 

podanej ilości. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi 

kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej, wg 

cen określonych w ofercie Wykonawcy. 

Odczyty oraz fakturowanie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie 

odczytów wskazanych układów pomiarowych-rozliczeniowych w okresie miesięcznym, według 

zasad cen i stawek opłat zawartych w ofercie Wykonawcy.  

Zamawiający jest przyłączony do sieci lokalnego OSD – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. 

  



 

Charakterystyka poboru energii elektrycznej za rok 2016. 

Adres PPE 
Grupa 

taryfowa 
Rok 

Miesiąc 

sprzedaży 

Strefa 

szczytowa 

(kWh )   

Strefa 

pozaszczytowa 

(kWh )   

Łączne 

zużycie 

(kWh )   

Otwock,  ul. 

B.Prusa 1/3 

C22A 2016 styczeń 10 585 15 692 26 277 

C22A 2016 luty 8 240 12 354 20 594 

C22A 2016 marzec 6 242 13 808 20 050 

C22A 2016 kwiecień 4 483 13 249 17 732 

C22A 2016 maj 3 569 13 312 16 881 

C22A 2016 czerwiec 3 736 14 646 18 382 

C22A 2016 lipiec 3 961 16 136 20 097 

C22A 2016 sierpień 3 948 15 340 19 288 

C22A 2016 wrzesień 4 807 13 484 18 291 

C22A 2016 październik 6 757 14 680 21 437 

C22A 2016 listopad 9 418 13 993 23 411 

C22A 2016 grudzień 9 893 14 576 24 469 

RAZEM 75 639 171 270 246 909 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do umowy  

 
Oferta przetargowa dla Zamawiającego: ………………….. 

Niżej podpisany................................................................................................................................. 
działając w imieniu i na rzecz 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
(nazwa i siedziba Wykonawcy)  

działającego w oparciu o wpis do ............................................................, pod nr .......................... 
REGON:..............................................................., 
NIP:................................................................................... tel. ......................................................... 
fax. ............................................................... strona internetowa .................................................... 

e-mail .............................................................  
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 
………………………., w oparciu o przepis art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  

- bez podatku VAT: ................................................ zł  

(słownie: ..............................................................................................................................),  

- z podatkiem VAT : ................................................ zł  

(słownie: ..............................................................................................................................),  

w tym należny podatek VAT ....%,  
w oparciu o cenę jednostkową za 1 MWh z podatkiem VAT: ................................................. zł 

(słownie: ....................................................................................).  

w tym podatek VAT według stawki ...... %,   
 
na co składa się: 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

1 MWh 

 

Szacowane 

zużycie energii 

w okresie 

trwania umowy 

Łączna wartość 

oferty netto 

(A*B) 

VAT  

(23% z C) 

Łączna wartość 

oferty brutto  

(C+D) 

zł/MWh MWh Zł Zł zł 

A B C D E 

 500    

 



 

2. Oświadczamy, iż podane w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do prawidłowego 

zrealizowania zamówienia.   

3. Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy na warunkach i w okresie wskazanym przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, tj. od 
dnia 1 maja 2017 r. 
4. Oświadczamy, iż akceptujemy postanowienia zawarte w „Projekcie umowy”, stanowiącym 
Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej 
oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie 

umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.   

5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do posiadania 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co 
najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) i do systematycznego 

przedłużania ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.   

6. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany 

sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 

poinformujemy o nich Zamawiającego.   

7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty, do 

nadzorowania realizacji zamówienia, jest:  ........................................................, tel.: 

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

8. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty: nie będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług* będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług*: 

  

nazwa: ..................................................wartość:.............................................. 

nazwa:...............................................................wartość:.............................................   

nazwa: ...............................................................wartość:..............................................  
(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez 

kwoty podatku) *właściwe zaznaczyć   

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1) ........................................................................................................................................  

2) ........................................................................................................................................  

3)............................................................................................................................................  
4) ...........................................................................................................................................  

Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych 
zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

............................ dnia ................... ....................................................  
(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 
 



 

Załącznik Nr 3a do SIWZ  
 
Pieczęć Wykonawcy 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

złożone zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na  
...........................................................................................................................................................
......................................................................... 
ja (imię i nazwisko)............................................................................................................................ 
zamieszkały........................................................................................................................................  
reprezentując Wykonawcę (nazwa firmy).........................................................................................  
jako (stanowisko służbowe)........................................................................................................ 
oświadczam, że Wykonawca ten: 
1)  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy); 
2)  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy); 
3)  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  (art. 

22 ust. 1 pkt 4 ustawy); 
4)  nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 
 
Ponadto Wykonawca oświadcza, że: 

1)  zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i akceptuje je; 

2)  oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez 
Zamawiającego (art. 85 ust 1 pkt 1ustawy); 

3)  w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie 
wskazanym  przez  Zamawiającego, nie później jednak niż w okresie związania ofertą. 

 
 
Miejscowość .............................................. ,  dnia  ..........................................  2017 r. 
 
 
 

........................................................... 
podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 



 

Załącznik Nr 3b do SIWZ  

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne nr na …………………….., w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:  
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................  
(pełna nazwa i siedziba Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

1)  oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy,   

2)  oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. .......................................................................................................................... 

ustawy (podać  mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze:........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............. ........................................................................................................................................... 
3)  oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.   

*Punkt 3 niniejszego oświadczenia wypełniają Wykonawcy, którzy polegają na zasobach innych 
podmiotów. 
4)  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 .............. ...........................................  
(miejscowość) (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)  
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik Nr 3c do SIWZ  
......................................, dnia .............................. 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

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

 

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

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/ 

 

oświadczam, że na dzień składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
„Dostawy energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 
MSW w Otwocku w okresie 24 miesięcy” 
 

nie należymy dogrupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) **; 
 

należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) ** w której skład wchodzą następujące 
podmioty: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 
 

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

podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

*  w przypadku Wykonawców występujących wspólnieoświadczenie składa każdy Wykonawca 

** właściwe zaznaczyć. 

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy 

są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również 

tego przedsiębiorcę 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
U M O W A   Nr  ......................................  

 
 

W dniu ............................... 2017 r. w Otwocku, pomiędzy:  
 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSW w 
Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr: 0000177289, NIP: 532-10-17-768, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………..,  

a 

firmą ................................................. z siedzibą w ………………. przy ul. .…………………….., 
NIP:………………, Regon:……………, działającą w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego w …………………………, pod numerem………………….., kapitał 
zakładowy................................... zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowaną 
przez: 

…………………………… 

zwanymi też w dalszej części umowy „Stronami”,   

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr ………….na realizację dostaw energii elektrycznej 
do obiektów użytkowanych przez Zamawiającego, na podstawie art. 39  - 46 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), 
została zawarta następującej treści:  

 
§ 1  

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw energii elektrycznej na 

potrzeby Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym opisem zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą wykonawcy . 

2. Umowa obejmuje sprzedaż energii elektrycznej. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią, zgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr ZP 
…………….., opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy oraz ofertą 
Wykonawcy z dnia ………………… 2017 r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do umowy. 

4. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień umowy, użyte w niej pojęcia oznaczają: 
1) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją energii elektrycznej; 



 

2) 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; 

3) standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej 
zużytej przez obiekt Zamawiającego; 

4) umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD, 
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji 
energii elektrycznej; 

5) punkt poboru/odbioru – miejsce dostarczania energii elektrycznej; 
6) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami 

urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej; 
7) TPA – (Third Party Access), zasada umożliwiająca odbiorcy końcowemu indywidualny  

i swobodny wybór sprzedawcy energii, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki 
sprzedaży, nadal korzystając z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego 
(Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatorów Systemów Dystrybucyjnych); 

8) Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 589, ze zm.).  

 
§ 2 

Termin realizacji umowy  
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania, jednak nie wcześniej niż od ………………… r. do dnia 

………………………… r.  
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie nie wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu 

procedury zmiany dostawcy energii elektrycznej i z dniem skutecznego rozwiązania lub 
wygaśnięcia dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów na usługę 
kompleksową z poprzednim dostawcą, zawartych przez Zamawiającego oraz zawarciu umów 
na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

3. Warunkiem koniecznym dla realizacji umowy jest jednoczesne obowiązywanie umów: 
1) umowy o świadczenie usług dystrybucji; 
2) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD (przez cały okres 

obowiązywania umowy i wskazania jej numeru Zamawiającemu, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy).  

5. Dzień wejścia w życie umowy jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 
Wykonawcę. 
 

§ 3 
 Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Dostawy energii elektrycznej odbywać się będą na warunkach określonych przepisami ustawy 
Prawo energetyczne, wraz z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz zgodnie z 
zasadami określonymi w koncesji na obrót energią elektryczną Wykonawcy.  

2. Dostawy odbywać się będą za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego 

OSD, z którym Zamawiający zawrze umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. 



 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do umowy. 

4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii 

elektrycznej (Obiekty). 

5. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter 

jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii 

w podanej ilości. Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktycznie zużytą ilość energii 

elektrycznej określoną wg wskazań urzadzeń pomiarowych i cen określonych w Formularzu 

ofertowym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) posiadania ważnej koncesji na obrót energią elektryczną, w okresie obowiązywania 

umowy; 

2) posiadania zawartej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z lokalnym OSD, w zakresie 

niezbędnym do realizacji umowy, umożliwiającej dostawy energii elektrycznej do punktu 

poboru/odbioru za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego OSD; 

3) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych, 

zgodnych z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo energetyczne, wraz z 

obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz zgodnie z zasadami określonymi w 

ważnej koncesji na obrót energią elektryczną; 

4) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń,  

5) udostępniania Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży 

energii elektrycznej do punktu poboru/odbioru objętego umową otrzymanych od 

właściwego OSD, 

6) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących sprzedaży energii elektrycznej. 

8. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z właściwym OSD niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany dostawcy energii elektrycznej przez Zamawiającego,  

2) składania właściwemu OSD zgłoszeń o zawarciu umów wykonawczych na dostawy energii 

elektrycznej.  

9. Wraz z zawarciem umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w 

zakresie przeprowadzenia procedury zmiany dostawcy, w tym zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucji.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy o świadczenie 

usług dystrybucji oraz dokonania zmiany sprzedawcy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

30 kwietnia 2017 r. 

11. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczących sprzedaży 

energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany jest na pisemny wniosek Zamawiającego do 



 

udzielenia bonifikat w wysokościach określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz 

zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego  

za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedawanej w ramach umowy. 

Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez 

Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia lub na podstawie danych 

pomiarowych z układów pomiarowych przystosowanych do korzystania z zasady TPA. 

13. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych 

z niezbilansowaniem.  

14. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 

handlowym z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do 

lokalnego OSD, przysługują Wykonawcy.  

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Wartość umowy w okresie jej trwania nie może przekroczyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy z 
dnia……………………., kwoty:  

bez podatku VAT: ……………..….. zł 
(słownie: ………………………………………………............................................................zł), 
z podatkiem VAT: ……………..….. zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………..………... zł), 
w tym podatek VAT wg stawki: …..%,   
w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy, o ile Zamawiający nie 
przekroczy wolumenu zużycia energii wskazanego w SIWZ. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z załączonego szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można 
zrealizować przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: koszty związane z wypełnieniem 
wszystkich wymaganych prawem obowiązków związanych z dostawą energii elektrycznej, w 
tym należny podatek VAT. 

3. Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, lub zmiany 
stawki podatku VAT. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z 
obowiązków nałożonych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, od dnia ich wejścia 
w życie z koniecznością  sporządzenia aneksu do umowy. 

4. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością 
ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich 
uiszczenia. 

5. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia 
dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia. 

6. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według: cen jednostkowych energii 
elektrycznej (netto bez VAT) oraz stawki podatku VAT, określonych w złożonej przez 
Wykonawcę ofercie.   



 

7. 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 i cen 
jednostkowych energii elektrycznej wskazanych w ofercie Wykonawcy.  

8. Rozliczenia za energię elektryczną odbywać się będą w jednomiesięcznych okresach 
rozliczeniowych na podstawie odczytów z układów pomiarowo-rolzliczeniowych, 
dokonywanych przez Wykonawcę.  

9. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury, w terminie 7 dni od otrzymania odczytów z układu pomiarowo-rozliczeniowego od 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, za dany okres rozliczeniowy nie dłuższy niż 1 miesiąc. 

10. Prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego rozliczeń, płatności lub 
prawidłowości wystawionej faktury przysługuje każdemu Płatnikowi. Płatnicy mogą 
wyznaczyć spośród siebie jednego przedstawiciela, występującego w postępowaniu 
reklamacyjnym. 

11. Wykonawca wystawia fakturę na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego, z 
terminem płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego i zobowiązuje się 
dostarczać ją Płatnikowi w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Za datę zapłaty uznaje się datę 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

12. W przypadku  wniesienia przez Zamawiającego w związku z  wątpliwościami co do 
prawidłowości wystawionej faktury, reklamacja będzie rozpatrzona przez Wykonawcę w 
terminie do 14 dni. Uznając reklamacje  Wykonawca wystawi fakturę korygującą, a termin  
zapłaty, o którym mowa w ust.6 będzie liczony od dnia  otrzymania faktury korygującej. 

13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 
wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 
operacjami bankowymi. 

14. Strony ustalają, ze przez okres obowiązywania niniejszej umowy wartość świadczonych 
dostaw może nie osiągnąć kwoty, o której mowa w ust. 1, co nie będzie skutkowało 
powstaniem jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych po stronie Wykonawcy. 

15. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie 
nieprzewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku 
z wykonaniem umowy lub usuwaniem wad umowy. 

16. W przypadku opóźnienia płatności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości ustawowej. 

 
§ 5 

Warunki dostawy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) dostarczyć energię elektryczną do punktu poboru mocy Zamawiającego, 
2) dostarczyć energię elektryczną bez przerw przez okres trwania Umowy, na warunkach 

określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi 
określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić świadczenie usług dystrybucji przez OSD na rzecz 
Zamawiającego, w oparciu o umowę na świadczenie usług dystrybucji zawartą pomiędzy 



 

Zamawiającym a lokalnym OSD. Usługi dystrybucji świadczone przez OSD obejmują: 
1) dostarczenie energii elektrycznej do punktu poboru mocy, 
2) dotrzymywanie standardów jakościowych i niezawodnościowych dostarczonej energii 

elektrycznej określonych w Umowie oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej OSD, 

3) udostępnienie Odbiorcom danych pomiarowo-rozliczeniowych, 
4) obsługę i utrzymanie z należytą starannością urządzeń sieci dystrybucyjnej, w tym 

urządzeń przyłączy w części stanowiącej sieć OSD, 
5) dokonywanie wszelkich uzgodnień dotyczących świadczenia usług dystrybucji. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej na skutek: 
1) działania siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy, 
2) niezawinionej awarii w sieci elektroenergetycznej na czas niezbędny do jej usunięcia oraz 

w wypadku ograniczeń w dostawie energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, 
zdrowia lub mienia. 

4. W przypadku podania przez Zamawiającego błędnej grupy taryfowej, niezgodnej z 
wymaganiami technicznymi OSD, do rozliczeń będzie stosowana grupa taryfowa właściwa dla 
charakterystyki punktu poboru i uwarunkowań technicznych określonych przez OSD. 
Informację o zmianie grupy taryfowej należy przekazać Zamawiającemu  nie później niż 30 dni 
od daty dokonania zmiany, w formie pisemnej. 

5. Zamawiający jest przyłączony do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie. 
 

§ 6 
Standardy jakości obsługi 

 
1. Standardy jakości obsługi Odbiorców zostały określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy  Prawo energetyczne oraz rozporządzeń 
wykonawczych do ustawy. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Odbiorcy na jego pisemny 
wniosek przysługuje prawo bonifikaty, według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1200) lub 
w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 

3.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić parametry techniczne energii elektrycznej i standardy 
jakości obsługi Odbiorców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresue przepisami.  

 
§ 7 

Kary umowne 
 
1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 5 % sumy szacunkowej 
wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

2. W przypadku częściowego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 5% wartości 
brutto niezrealizowanej części Umowy, określonej na podstawie danych zawartych w 



 

załącznikach do niniejszej Umowy, w tym cen jednostkowych i szacowanej ilości poboru 
energii elektrycznej przez Zamawiającego, w stosunku do których Umowa nie została 
zrealizowana. 

3. W przypadku wystąpienia opóźnienia  w  procedurze zmiany sprzedawcy przekraczającej 
termin, o którym mowa w § 3 ust. 10,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

4. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie mógł dochodzić od 
Wykonawcy odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. 

5. Zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił 

różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby 

zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 
wynikającego z niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W razie naliczenia kar 
umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 
 

 
§ 8 

Rozwiązanie Umowy/Odstąpienie od Umowy 
 
1. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym, w przypadku, 

gdy druga Strona pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 
2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić za jednostronnym wypowiedzeniem złożonym przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności gdy: 
1)  otwarto likwidację Wykonawcy, 
2)  Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Odbiorcy, 
3)  Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku złożonej reklamacji, która została uznana, 
4) Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci uprawnienia, koncesję lub 

zezwolenia niezbędne do wykonywania przedmiotu Umowy. 
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 
wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

 
§ 9 

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego:         
  …………………………………….…, tel. ……………………………………… 

2)  po stronie Wykonawcy:              
       …………………………………….…, tel. …………………………………….… 



 

2. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonanie prac objętych niniejszą 
umową w formie pisemnej. Powyższa zmiana nie stanowi treści umowy i nie wymaga zawarcia 
aneksu.  

 
§ 10 

Zasady poufności  
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie 

uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co do 

których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są 

traktowane przez drugą Stronę. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej 

ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy 

informację tę ma traktować jako poufną. 

3. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej 

zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowienia wymienionego w ust. 1 Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności. Przepis § 6 ust. 2 umowy stosuje się odpowiednio. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 
prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i 
ugodowego oraz o zmianie siedziby, a także adresów zamieszkania właścicieli1 w okresie 
obowiązywania umowy oraz gwarancji i rękojmi, a także niezakończonych rozliczeń z niej 
wynikających pod rygorem uznania za doręczoną, korespondencji kierowanej na ostatni adres 
podany przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 
1) wystąpienia siły wyższej 
2) zmiany przepisów w zakresie obrotu energią elektryczną, 
3) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym o kwotę   

wynikającą ze zmiany tej stawki, lub zmiany stawki podatku VAT, 
4) zmian wielkości zużycia energii elektrycznej określonej dla danego punktu 

poboru/odbioru w zakresie przypisanych punktów odbioru, pod warunkiem nie 
przekroczenia łącznej sumy zużycia,  

5) zmian w zakresie ilości punktów odbioru określonych dla Zamawiającego, pod warunkiem 
zmian organizacyjnych Zamawiającego i nie przekroczenia wielkości zużycia energii 

                                                      
1 dotyczy osób fizycznych oraz wspólników spółek osobowych prawa handlowego. 



 

elektrycznej odkreślonej dla Zamawiającego, 
6) zmian numerów liczników określonych dla danego punktu poboru, w przypadku wymiany 

danego licznika, 
7)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo energetyczne. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu z 
zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wyjątkiem ust. 4 pkt 2 i 7. 

6. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne wraz z 

odnośnymi przepisami wykonawczymi. 

7. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, 

zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 
§ 12 

Załączniki do umowy 
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
1) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  
2) Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

WYKAZ USŁUG ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
(wykaz co najmniej dwóch usług porównywalnych, wykonanych bądź wykonywanych w ciągu 

trzech ostatnich lat przed dniem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie 

 

Lp. Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Termin 
realizacji 

usługi 

Całkowita 
wartość 
brutto 

wykonanego 
zamówienia 

1.   
 
 

   

2.   
 
 

   

3.   
 
 

   

4.   
 
 

   

5.   
 
 

   

6.   
 
 

   

7.   
 
 

   

 
 
 

………………………………………………                                        ……………………………………………….               
 
 (miejscowość, data)                                         (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
 


