
 

 
 

 

 

Znak sprawy: 5/XI/ZP/2011 

Krzeszowice dnia  10.11.2011r 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej 

 

Ośrodek  Rehabilitacji  Narządu  Ruchu  „Krzeszowice”  SP  ZOZ w  Krzeszowicach,  zwany  dalej  

Zamawiającym  zaprasza  do  składania  ofert  w  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę 

energii elektrycznej”.  

 

Rozdział I 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Ośrodek  rehabilitacji  Narządu  Ruchu  „Krzeszowice”  SP  ZOZ  w  Krzeszowicach,  ul. 

Daszyńskiego  1  32‐065  Krzeszowice,  tel./fax:  (12)  2820022,    WWW.rehabilitacja‐

krzeszowice.pl 

 

Rozdział II 

Tryb postępowania 



 

 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie art. 39 

ustawy  z dnia 29  stycznia 2004  r.  – Prawo zamówień publicznych  (tekst  jednolity: Dz. U.  z 

2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”. 

 

Rozdział III 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  (zakup)  energii  elektrycznej  dla  Zamawiającego 

na jego użytek własny, na zasadach określonych poniżej w oparciu o stosowną umowę i 

jej załączniki. 

2. Wszelkie  czynności  związane  z wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  należy wykonać  z 

najwyższą starannością, właściwą dla profesjonalnego obrotu. 

3. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV 09310000‐5 i 65310000‐9 

4. Szacunkowa ilość energii dostarczanej rocznie ‐ 350 MWh 

I. Punkty poboru energii elektrycznej: 

1. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” 

a. moc przyłączeniowa wynosi 180kW,  

b. Moc umowna wynosi 100 kW przy prądzie znamionowym zabezpieczenia 

topikowego w torze prądowym 315A  

c. Miejscem dostarczenia  energii  jest  złącze  kablowe  ZK  z  rozdzielni  n.n.  stacji 

transformatorowej  nr  4463  zgodnie  z  obowiązującymi  standardami 

jakościowymi dla odbiorcy o napięciu znamionowym 0,4kV. 

d. pomiar pobieranej energii elektrycznej odbywa się po stronie 0,4kV. W skład 

układu pomiarowo – rozliczeniowego wchodzą: 



 

 
 

• przekładniki  prądowe  model  IMPa  o  przekładni  300/5A  (mnożna  60), 

klasa/moc  0,5/7,5  z  legalizacją  2004  r.  stanowiące  własność 

Zamawiającego 

• licznik elektroniczny 1‐taryfowy, 3‐fazowy energii czynnej ze wskaźnikiem 

mocy  max  i  energii  biernej  stanowiący  własność  Turon,  model  

2EC7atgpw o prądzie 5(10) A i napięciu 230/400V 

• licznik  kontrolny  energii  czynnej  1‐taryfowy,  3‐fazowy  stanowiący 

własność Turon, model C52a prąd 1(2)A i napięcie 100/100V 

2. Przepompownia (hydrofornia): 

a. pomiar pobieranej energii elektrycznej odbywa się w układzie bezpośrednim 

na napięcie 3‐fazowe 230V 

b. Max pobór mocy 13kW przy prądzie znamionowym zabezpieczenia 

przedlicznikowego 63A 

5. Dostawa energii elektrycznej do Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP 

ZOZ oraz Przepompowni (hydroforowi). Dotychczasowe taryfy to odpowiednio C21 i 

C11. 

6. Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej z podaniem dotychczasowego zużycia 

energii elektrycznej, stosowanej taryfy oraz mocy umownej stanowi zał. nr 3 do SIWZ. 

7. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. ENION S.A. z siedzibą w Krakowie w okresie od 

01.01.2012r. – do 31.12.2013r. Zamawiający dopuszcza późniejsze zawarcie umowy 

rozpoczęcie jej wykonywania, w przypadku wystąpienia utrudnień związanych ze 

zmianą, o krórej mowa w ust. 8. 

8. Sprzedawca energii jest zobowiązany do dokonania rozdziału umów kompleksowych 

Zamawiającego w ten sposób, aby została wydzielona umowa sprzedaży energii, którą 

Zamawiający podpisze z wykonawcą usługi.  



 

 
 

9. Ceny jednostkowe za energię elektryczną będą stałe w poszczególnych latach trwania 

umowy 

10. Warunki finansowe: przelew z terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury zamawiającemu po miesiącu rozliczeniowym. Miesiąc 

rozliczeniowy pokrywa się z czasem trwania miesiąca kalendarzowego. 

 

Rozdział IV 

Informacje ogólne 

1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Każdy  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  („formularz  oferty”  wraz  z  innymi 

dokumentami  wymaganymi  w  ofercie  oraz  dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie 

warunków  udziału  w  postępowaniu).Złożenie  większej  liczby  ofert  przez  jednego 

Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie. 

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 

przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

 

Rozdział V 

Opis sposobu przygotowania ofert 

1.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2.  Cena  musi  być  podana  w  złotych  polskich  z  dokładnością  do  czterech  miejsc  po 

przecinku. 



 

 
 

3.  Ofertę  składa  się,  pod  rygorem  nieważności  w  formie  pisemnej,  w  języku  polskim. 

Dokumenty załączone do oferty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone 

na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

4.  Oferta  powinna  być  trwale  zespolona  tak,  aby  niemożliwe  było  jej  przypadkowe 

zdekompletowanie. 

5.  Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  (również  te  przy  użyciu  korektora)  w  ofercie,  w  tym 

w załącznikach,  muszą  być  własnoręcznie  podpisane  przez  osobę  upoważnioną 

do podpisania oferty. 

6.  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo,  w formie  oryginału,  określające  zakres  pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo  musi  być  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowania 

podmiotu  chyba,  że  pełnomocnictwo  wynika  z  innych  załączonych  do  oferty 

dokumentów.  Każda  załączona  do  oferty  kopia  wymaganego  dokumentu  musi  być 

poświadczona  za zgodność  z  oryginałem  przez  upoważnionego  przedstawiciela 

Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty. 

7. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

8.  Ofertę  należy  złożyć  w  trwale  zamkniętym  opakowaniu  (kopercie),  uniemożliwiającym 

przypadkowe  otwarcie  i  zapoznanie  się  z  jej  treścią  przed  upływem  terminu  składania 

ofert. 

9.  Opakowanie  powinno  zostać  opatrzone  nazwą  przedmiotu  zamówienia  „Przetarg 

nieograniczony znak sprawy: 5/XI/ZP/2011 oferta na „dostawę energii elektrycznej” oraz 

nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). 

 

 

 

 



 

 
 

Rozdział VI 

Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Rozdział VII 

Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej 

 

Rozdział VIII 

Warunki wymagane od wykonawców 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają  uprawnienia  niezbędne  do  wykonania  zamówienia  w  tym  koncesja  na 

sprzedaż energii elektrycznej 

2) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 

zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób 

zdolnych do wykonania zamówienia; 

3) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia; 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi załączyć 

do oferty oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XI SIWZ. 

3. Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  będzie  dokonywana  metodą 

spełnia  –  nie  spełnia  na  podstawie  złożonych  przez  Wykonawcę  oświadczeń  i 

dokumentów. 



 

 
 

 

Rozdział IX 

Wspólne ubieganie się o zamówienie 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

3. Przepisy  i  zapisy  zawarte  w  SIWZ  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do 

Wykonawców, o których mowa w ust. 1. 

4. Jeżeli  oferta  Wykonawców,  o  których  mowa  w  ust.  1  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza,  przed  zawarciem  umowy  muszą  oni  przedstawić  Zamawiającemu 

umowę regulującą ich współpracę. 

 

Rozdział X 

Dokumenty wymagane w ofercie 

1. Oferta musi  zawierać  Formularz Oferty,  którego druk  stanowi  załącznik  nr  1  do  SIWZ. 

Dopuszczalne  jest  złożenie  przez  Wykonawcę  oferty  na  własnym  formularzu,  którego 

treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzem załączonym do SIWZ; 

2. Złożenie  w  niewłaściwej  formie  dokumentów,  o  którym  mowa  w  ust.  1  spowoduje 

odrzucenie oferty. 

 

Rozdział XI 

Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe potwierdzające spełniania warunków udziału w 

postępowaniu 

 



 

 
 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia, 

że  oferowana  usługa  odpowiada  wymaganiom  określonym  przez  Zamawiającego, 

Wykonawca  musi  załączyć  do  oferty  następujące  (  parafowane  na  każdej  stronie) 

oświadczenia i dokumenty: 

a. Oświadczenie Wykonawcy,  że  spełnia  warunki  określone w  art.  22  ust.  1  ustawy 

oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, złożone na druku 

stanowiącym  załącznik  nr  2  do  SIWZ  (Wykonawca  może  złożyć  oświadczenie  na 

własnym  druku,  którego  treść  i  układ  graficzny  muszą  być  zgodne  z  drukiem 

załączonym do SIWZ); 

b. Aktualny odpis  z właściwego rejestru,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy; 

c. koncesja na sprzedaż energii elektrycznej 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 muszą być załączone w oryginale  lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

3. Dokumenty  sporządzone w  języku  obcym muszą  być  złożone wraz  z  tłumaczeniami  na 

język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający  wezwie Wykonawców,  którzy  nie  złożyli  oświadczeń  lub  dokumentów,  o 

których  mowa  w  ust.  1,  lub  którzy  nie  złożyli  pełnomocnictw  albo  którzy  złożyli 

dokumenty,  o  których  mowa  w  ust.  1  zawierające  błędy  lub  którzy  złożyli  wadliwe 

pełnomocnictwa, do  ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo 

ich  złożenia  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  z  innych  przyczyn  albo  konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 

i  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu  nie  później  niż  w  dniu,  w  którym  upływa  termin  składania  ofert. 



 

 
 

Zamawiający  może  także  wezwać,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

5. Nie  złożenie  wyjaśnień  lub  nie  złożenie  w  wyznaczonym  terminie  któregokolwiek  z 

oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  1  spowoduje  wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania. 

 

Rozdział XII 

Opis sposobu przedstawienia ceny oferty 

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

2.    Wszystkie  ceny  należy  podać  w  PLN  i  zaokrąglić  do  czterech  miejsc  po  przecinku. 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane prace prowadzone będą 

w PLN. 

 

Rozdział XIII 

Miejsce i termin składania ofert 

§ 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1.  Miejsce składania ofert: 

ORNR  Krzeszowice,  ul.  Daszyńskiego  1,  32‐065  Krzeszowice,  Sekretariat  II  piętro  pokój 

209. 

2.  Termin składania ofert: do dnia 22 listopada  2011r. do godziny 9:00. 

3.  Miejsce  otwarcia  ofert:  ORNR  Krzeszowice,  ul.  Daszyńskiego  1,  32‐065  Krzeszowice,  II 

piętro pokój 201. 

4.  Termin otwarcia ofert: 22 listopada 2011 r. r. godzina 9:15. 



 

 
 

5.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  za oferty dostarczone do pokoju  innego niż 

wskazany. 

6.  Wykonawca  może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać 

ofertę. 

7.  Zmiana  lub  wycofanie  złożonej  oferty  muszą  zostać  dokonane  w  sposób  i  w  formie 

przewidzianej  dla  złożenia  oferty,  z  zastrzeżeniem,  że  opakowanie  zawierające 

informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o 

treści odpowiednio ‐ „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”. 

8.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Rozdział XIV 

Kryteria oceny ofert 

Cena  –  100%    Jako  cenę  rozumie  się  sumę  cen  brutto  za  lata  2012  i  2013  zawartych  w 

formularzu oferty 

Cena minimalna/cena oferty badanej x 100 

 

Rozdział XV 

Termin związania ofertą 

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.  

2. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może  przedłużyć  termin 

związania  ofertą,  z  tym,  że  zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed 

upływem  terminu  związania ofertą,  zwrócić  się do wykonawców o wyrażenie  zgody na 

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



 

 
 

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

 

Rozdział XVI 

Termin wykonania umowy 

Wymagany termin realizacji zamówienia – 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2013 z zastrzeżeniem 

zapisu rozdział iIII ust. 7 

 

Rozdział XVII 

Zobowiązania wykonawcy związane z umową 

Zobowiązania  stron  zostaną  określone  we  wzorze  umowy  zaproponowanym  przez 

Wykonawcę.  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  podpisania  w  przypadku  postanowień 

naruszających Jego interesy.   

 

Rozdział XVIII 

Wymagania dotyczące wadium 

Brak wadium 

 

Rozdział XIX 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Brak wymogu 

 

Rozdział XX 

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 

 



 

 
 

1. Sposób udzielania wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ określone są w art. 38 ustawy. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach 

określonych  w  Rozdziale  IV  ust.  7  SIWZ.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień, 

chyba  że  prośba  o wyjaśnienie  treści  SIWZ wpłynie  na mniej  niż  6  dni  przed  upływem 

terminu składania ofert. 

3. Osobą  uprawnioną  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  jest  Pan 

Janusz Plata tel. 12 2820022 

 

Rozdział XXI 

Środki ochrony prawnej 

Środki  ochrony  prawnej  przysługujące  Wykonawcom,  a  także  innym  osobom,  jeżeli  ich 

interes  prawny  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  mógł  doznać  uszczerbku  w  wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, określone są w Dziale VI ustawy. 

 

Rozdział XXII 

Postanowienia końcowe 

1) w  przypadku  gdy  nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa w 

zakresie  mającym  wpływ  na  realizację  przedmiotu  umowy,  np.  zmiany  stawki 

podatku VAT,  zmiana  stawki  VAT mająca wpływ na  cenę  brutto  następuje  z  dniem 

urzędowej zmiany stawki, przy czym cena netto pozostanie niezmienna. 

 

 

 

   


