
 

Znak sprawy: 3/X/ZP/2018 
 

Krzeszowice dnia  31.10.2018 r. 
 

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, z siedzibą ul. 
Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, www.rehabilitacja-krzeszowice.pl, zwany dalej 
Zamawiającym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na „dostawę 
energii elektrycznej dla Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”.  

 
Rozdział I 

Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 
1 32-065 Krzeszowice, tel.: (12) 2820022,  e-mail: info@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 (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z 
późn. zm.) 
 

Rozdział III 
Przedmiot zamówienia i podstawowe warunki umowy 

 
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. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 t. j.), 
aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 

4. Wykonawca winien posiadać zawartą generalną umowę dystrybucji energii elektrycznej z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego świadczącym usługi dystrybucji tj. TAURON 
Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków 

5. Kody i nazwy zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 09310000-5 Elektryczność  

6. Łączna, szacunkowa ilość energii elektrycznej zamawianej rocznie do 370 MWh 

I. punkty poboru energii elektrycznej: 

1. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” (grupa taryfowa C22b OSD) 

a. moc przyłączeniowa wynosi 180kW,  

b. Moc umowna wynosi 100 kW 
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c. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD 
i Zamawiającym: końcówki wlz podłączone do zacisków podstaw bezpieczników 
mocy w złączu kablowym ZK 

d. 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. 

e. 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) 

 licznik elektroniczny 1-taryfowy, 3-fazowy energii czynnej ze wskaźnikiem 
mocy max i energii biernej stanowiący własność TAURON-Polska Energia 
S.A., model  2EC7atgpw o prądzie 5(10) A i napięciu 230/400V 

 licznik kontrolny energii czynnej 1-taryfowy, 3-fazowy stanowiący własność 
TAURON-Polska Energia S.A, model C52a prąd 1(2)A i napięcie 100/100V 

2. Przepompownia (hydrofornia) grupa taryfowa OSD C11: 
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 20A 

7. Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej z podaniem dotychczasowego zużycia energii 
elektrycznej, stosowanej taryfy oraz mocy umownej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

8. Sprzedaż odbywać się będzie w okresie od 01.01.2019 r. – do 31.12.2019 r. za 
pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do TAURON Dystrybucja S.A. (OSD) z siedzibą w 
Krakowie, 

9. Zamawiający informuje, że obecnie posiada umowę na sprzedaż energii elektrycznej 
zawartą z Tauron Sprzedaż Sp. z o. o. z okresem obowiązywania do 31.12.2018 r. oraz 
umowy z operatorem sieci dystrybucji tj. Tauron Dystrybucja S.A. 

10. Sprzedawca energii jest zobowiązany po zawarciu umowy na dostawę energii elektrycznej 
do zgłoszenia do Operatora Sieci Dystrybucji (TAURON Dystrybucja S.A.) zmiany 
sprzedawcy zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD (IRiESD) w 
taki sposób, aby dostawa energii elektrycznej od nowego sprzedawcy rozpoczęła się w dniu 
01.01.2019 r. 

11. Ceny jednostkowe za energię elektryczną będą stałe przez cały okres trwania umowy 

12. Warunki finansowe: przelew z terminem płatności określonym w ofercie liczonym 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 treścią 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. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, 
za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

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

8. Poprzez przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający zaleca przekazanie 
skanu dokumentu, który został sporządzony w formie pisemnej. 

9. Adres Zamawiającego do korespondencji: Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu 
„Krzeszowice” SP ZOZ, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice 

10. Znak sprawy: 3/X/ZP/2018 

11. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.rehabilitacja-krzeszowice.pl 

12. Adres poczty elektronicznej: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl 

13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Adam Zandecki, 
Arkadiusz Rozmus 

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. 

Rozdział VI 
Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Rozdział VII 
Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej 
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Rozdział VIII 

Warunki wymagane od Wykonawców 
 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2. W formularzu oferty oprócz ceny wykonania zamówienia należy podać: 

Oświadczenie o posiadaniu zawartej generalnej umowy o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. TAURON Dystrybucja Spółka 
Akcyjna, ul. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków 

3. Do oferty należy również załączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt X 
SIWZ. 

4. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty: 

1) Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) winna być podpisana przez osoby 
uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

2) Jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym 
uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać 
w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz 
zastrzeżonych dokumentów i wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być 
załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu oferty. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. ustawy. 

3) Forma oferty winna spełniać następujące wymagania: 

a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób 
uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie, 

b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób 
uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, 

c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować, 
d) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 

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

e) Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia: „Przetarg 
nieograniczony. Znak sprawy: 3/X/ZP/2018 Oferta na „dostawę energii 
elektrycznej dla Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” oraz nazwą 
Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). 

 

5. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może 
zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia w tym koncesję na 
sprzedaż energii elektrycznej 

b) 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; 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 



d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi załączyć do 
oferty oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XI SIWZ. 

8. 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.; 

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

Rozdział XI 
Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe potwierdzające spełnianie 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 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu sporządzone według 
wzoru stanowiącego 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. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego 
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); 

c. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
zgodnie we wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ w terminie i na zasadach określonych 
w Ustawie. 

d. 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, 

e. koncesję 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, wykonanymi przez tłumacza przysięgłego, 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 musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym 

stosowane przez sprzedawców energii elektrycznej opłaty dodatkowe, m.in. stałe opłaty 
związane z handlową obsługą odbiorców, koszty bilansowania handlowego i inne mogące 
mieć wpływ na cenę zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego 
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami 
mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 

2. Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do czterech miejsc po przecinku.  
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za sprzedaż energii elektrycznej 

prowadzone będą w PLN. 
 

Rozdział XIII 
Miejsce i termin składania ofert 

 
§ 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Miejsce składania ofert: 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ, ul. Daszyńskiego 1, 
32-065 Krzeszowice, Sekretariat II piętro, pokój 209. 

2. Termin składania ofert: 13.11.2018 r. do godziny 8.30 
3. Miejsce otwarcia ofert: Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP 

ZOZ, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, II piętro, pokój 201. 
4. Termin otwarcia ofert: 13.11.2018 r., godz. 9.00 
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 

Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów: 
1. Cena wykonania zamówienia z wagą 90,00 pkt wyliczona wg wzoru: 

 
          Co minimalna 

C = ________________ 
 x 90,00 pkt 

             Co  

gdzie: 

Co minimalna – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

Co – cena oferty ocenianej, 

2. Termin zapłaty (max 10 punktów) 

a. 30 dni – 10 punktów 

b. 21 dni – 7 punktów 

c. 14 dni – 5 punktów 

3. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający uzna za 
najkorzystniejszą tę ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia 
wszystkich kryteriów oceny ofert, tj. otrzyma największą liczbę punktów. Przy dokonywaniu 
oceny Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą  oceną w wyżej wymienionym 

kryterium oceny ofert. 

Rozdział XV 

Termin związania ofertą 
 
1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.  

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

Rozdział XVI 
Termin wykonania umowy 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia – 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.  

 
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 wymagań 
 

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. 5, 6 i Z SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 
pod warunkiem, że wniosek dotyczący SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Adam 
Zandecki, Arkadiusz Rozmus 

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 

 
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. 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy 
 

OFERTA 

/Pieczęć Wykonawcy/ 
                                           ……………………………… , dnia ………………….. 

Nazwa oferenta ……………………………………………………………………………………….. 

Adres oferenta …………………………………………………………………………………………. 

 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 
 
OSOBA DO kontaktu: …………………………………………………………………………………… 
 
REGON ……………………………………                NIP …………………………………………… 
 
Składa ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest  
dostawa energii elektrycznej dla Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ 
przy ul. Daszyńskiego 1 w Krzeszowicach 

 

Nazwa 
ceny 

jednostk
owej w 

zależnoś
ci od 
grupy 

taryfow
ej 

Grupa 
taryfowa w 

ramach 
ceny 

jednostko
wej 

Maksymalna 
prognozowa

na ilość 
energii 

elektrycznej 
w kWh 

Cena 
jednostkow
a netto za 

kWh 

Wartość 
netto 

Wartość 
podatku 

VAT 

Wartość brutto 
w zł 

1 2 3 4 
5 

(3*4) 
6 

7 

(5+6) 

C1 C22b 366500     

C2 C11 3500     

Cena oferty Co = C1 +C2 (cena wraz z podatkiem VAT)  

                

 

......................................................... …………………………………………………………. 
(miejsce, data) (podpis/podpisy osoby/osób 
  uprawnionych/upoważnionych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 

1. Termin wykonania zamówienia: zgodny z wymaganiami SIWZ. 

2. Warunki płatności: ………………. dni. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 



 

4. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz 
czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - 
jest kompletna. 

5. Elementy zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

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

6. Oświadczamy, że posiadamy zawarte generalne umowy dystrybucji energii elektrycznej z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego świadczącym usługi dystrybucji tj. TAURON 
Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, 

 

 

             
      ……………………………………………………….. 
                                                             Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę 
1. Oświadczamy, że: 

1) akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami SIWZ 

2) w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją 
własną i zobowiązujemy się do uregulowania wszelkich należności wynikających z 
wykonaniem przez nich prac związanych z przedmiotowym zamówieniem; 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń; 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

4. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, 

5. W przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę na warunkach w niej określonych, 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu 
związania z ofertą. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu 
składania ofert. 

7. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty: 

1) …………………. na …… stronach; 

2) …………………. na …… stronach; 

3) …………………. na …… stronach; 

4) …………………. na …… stronach; 

5) …………………. na …… stronach. 

___________________________ 
          podpis osoby /osób/ upoważnionej 

                                                                                                    

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
/pieczęć Wykonawcy/ 

…………………………., dnia…………………… r. 
 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę energii 
elektrycznej” (Znak sprawy: 3/X/ZP/2018)  

 
I. Oświadczam, że: 

zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  
możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki dotyczące: 

 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do 

wykonania zamówienia,  
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
II.  Oświadczamy, że wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 

ustawy pzp, polegamy/nie polegamy *) na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia. 

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku, polegać będzie na wiedzy 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia 
lub zdolności finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przestawić pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

III. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o 
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23  Ustawy: 

 
 
 

   _________________________ 
podpis osoby/osób upoważnionych 
 

 
 

*- niepotrzebne skreślić 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                     

Załącznik nr 3 do SIWZ 
Znak sprawy: 3/X/ZP/2018 
 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę 
energii elektrycznej’’. 

 
Lista 

Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w ustawie z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów co podmiot składający ofertę: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
...................................................                               ………………………………………….. 
miejscowość, dnia      podpis i pieczęć imienna Wykonawcy 

lub upełnomocnionego przedstawiciela 
 
 
 
 
Informacja Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50, poz. 331 z póżn. zm.). 
 
 
 
 
 
……………………………                                         ………………………………………………. 
miejscowość, dnia      podpis i pieczęć imienna Wykonawcy 

lub upełnomocnionego 
przedstawiciel 

 

 

 
miejsce pieczęci firmowej 



 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

/Pieczęć Wykonawcy/ 
 
 

 

 

Lp. Obiekt Adres/ulica 
Nr 

budynku 

Nr 
lokalu 

Kod 
pocztowy 

Miejscowość Nr PPE 
Nr 

Odbiorcy 

Nr 
Licznika 

Grupa 
taryfowa  

Obecny 
sprzedawca 

energii 
elektrycznej 

Oczekiwany rodzaj 
stawki za energię 

elektryczną 
czynną/całodobowa 

lub 2-3 strefowa/ 

Szacunkowe 
zużycie 

energii w 
okresie 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

[MWh] 

OSD 

1. 
Ośrodek 

Rehabilitacji 
Narządu 
Ruchu 

"Krzeszowice” 
SP ZOZ 

,Daszyńskiego  1   32-065 Krzeszowice 
ENID 

4041008618 
404000710 97612521 C22b 

Tauron 
Sprzedaż 

S.A. 
całodobowa 366,50 

TAURON 
DYSTRYBUCJA 

S.A. 
2. ,Daszyńskiego  1   32-065 Krzeszowice ENID 

4041031115 
404000639  71211885 C11 

Tauron 
Sprzedaż 

S.A. 
całodobowa 3,50 

 

 

 


