SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

CRZPU/5/2015

Przedmiot zamówienia:
„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW
„SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.”

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo
zamówień publicznych”, (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) według procedury dla
wartości przedmiotu zamówienia poniżej progów unijnych.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.,
97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
NIP: 769-218-02-39
REGON: 100686253
Adres poczty elektronicznej: biuro@kompleks-solpark.pl
Strona internetowa: www.solpark.bip.kleszczow.pl
Numery telefonów Zamawiającego: 044 731 65 00, 607 316 233
Fax.: 044 731 65 20
Godziny do kontaktu: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). a także wydanych na jej podstawie
przepisów wykonawczych dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej 207.000 tys. euro.
2.3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia – art. 39 Ustawy Pzp.
2.4. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 poz.
907 j.t. z późn. zm.),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1692),
3. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU
a) Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych,
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.solpark.bip.kleszczow.pl,
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej do obiektów „SOLPARK
KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie, przy ul. Sportowej 8, Hotelu SOLPARK przy
ul. Sportowej 3”. Przedmiot zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii
elektrycznej. Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na obszarze realizacji zamówienia jest
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji.
Kod CPV: 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 j.t., z późn.
zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
4.4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami Ustawy
Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej Ustawy i Polskimi
normami.
4.5. Ilość zamawianej energii: 2 700 000 kWh.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany okres trwania umowy – 12 miesięcy.
6. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9. INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPISU SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
11.1. Zamawiający dokona zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp wyboru spośród
Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
11.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
- warunek ten zostanie uznany, jeśli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
11.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia:
- na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp –
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWIZ.
11.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia

- na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp –
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWIZ.
11.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
- warunek ten zostanie uznany, jeżeli Wykonawca przedłoży ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z
przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości, co najmniej 300.000,00 tys. zł
(trzysta tysięcy złotych, 00/100).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
określony w pkt. 11.1.1. – 11.1.4. SIWZ, winien spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców
lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
11.1.A. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków pkt. 11.1 polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
zdolnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
11.1.B. Jeżeli z określonych powodów Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
11.1.C. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 11.1.4
polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy
Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu z pkt. 11.1.4.
W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych
walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny
na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
11.2.A. Zamawiający dokona wyboru spośród Wykonawców, którzy
wykażą brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5

Ustawy Pzp, tj. spośród Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U.15.184) złożyli odrębne oferty w niniejszym
postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe Wykonawcy należący do grupy kapitałowej w rozumieniu
Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów,
przedkładają podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SWIZ zgodnie z
postanowieniami art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
określony w pkt. 11.2 musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
11.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
Pzp – wg załącznika nr 3 do SWIZ.
11.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
11.2.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy
mają obowiązek złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do SIWZ albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –
Formularz ofertowy pkt 7A.
Jeżeli wykonawca przedłoży ww. dokument (potwierdził przynależność z listą
podmiotów) i nie wykreśli w formularzu ofertowym pkt. 7A, Zamawiający potraktuje
powyższe jako oczywistą omyłkę pisarską Wykonawcy.
Zamawiający dokona wyboru spośród Wykonawców, którzy wykażą brak
podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp;
Zamawiający mocą art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wyklucza z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe w
szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający
nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które
mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków
zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument (11.2.3) składa każdy
z Wykonawców składający ofertę wspólną.
12.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.
12.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawca musi złożyć następuje oświadczenia i dokumenty:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem
nr 2 do SIWZ,
c) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości, co najmniej 300.000,00 tys. zł
(trzysta tysięcy złotych, 00/100).
12.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
Zamówienia wykonawca przedłoży następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych – zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji
o działalności gospodarczej , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) oświadczenie z art. 26 ust. 2d o grupie kapitałowej zgodnie z załącznikiem
nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany
jest dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12.3 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana zgodnie
z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
13. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla Wykonawcy, określonym w pkt. 11.2.1 – 11.2.3.
14. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt. 11.2.2, składa dokumenty lub dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających
odpowiednio, że:

1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału
w postępowaniu lub składania ofert.
15. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
WAŻNE!
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDŁOŻYĆ PRZED PODPISANIEM
UMOWY ZAWIERANEJ W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA NINIEJSZEGO
POSTĘPOWANIA OŚWIADCZENIE O POSIADANIU ZAWARTEJ GENERALNEJ
UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ Z OPERATOREM SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGO UMOŻLIWIAJĄCEJ SPRZEDAŻ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ZA POŚREDNICTWEM SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSD DO
OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO

16. PEŁNOMOCNICTWA
16.1. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w przypadku składania oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum firm lub
spółka cywilna): Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu i podpisaniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo to powinno zawierać w szczególności
wskazanie postępowania, którego dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia z wymienieniem nazwy, określeniem adresu siedziby oraz
ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi
być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia
zamówienia publicznego. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
Oświadczenia, formularze i dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach może
składać i podpisywać w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik wpisując w miejscu
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną.
16.2. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do podpisania oferty, jeżeli
z dokumentów Wykonawcy nie wynika umocowanie do działania w firmie.
WAŻNE!
Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej
przez notariusza za zgodność z oryginałem.

17. INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM
1) Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 PLN
2) Ostateczny termin wniesienia wadium upływa dnia 04.11.2015 r. do godz.1100
3) Wadium może być wniesione w następujących formach:
 pieniądzu;
 poręczeniach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
 gwarancjach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) – gwarantowane na czas
związania z ofertą;
 gwarancjach ubezpieczeniowych (w postaci oryginału dokumentu) – gwarantowane na
czas związania z ofertą;
 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 (
Dz.U.14.1804).
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji Wykonawca do oferty załączy 2
egz. gwarancji: ksero gwarancji poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
umocowaną do działania w firmie Wykonawcy oraz oryginał gwarancji. Ksero
gwarancji będzie częścią oferty, trwale z ofertą połączoną jako Załącznik do SIWZ,
natomiast oryginał gwarancji stanowić będzie odrębny dokument, który zostanie
niezwłocznie przez Zamawiającego zwrócony Gwarantowi, z chwilą wygaśnięcia
odpowiedzialności Gwaranta.
Wykonawca wraz z gwarancją załączy odpis z KRS Gwaranta – firmy udzielającej
gwarancji na potwierdzenie, że osoby, które złożyły podpisy na dokumencie gwarancji są
umocowane do działania w firmie Gwaranta, ewentualnie z załączeniem niezbędnych
pełnomocnictw w celu zachowania ciągłości umocowań prawnych. Odpis z KRS
Gwaranta i niezbędne pełnomocnictwa należy przedłożyć w 1 egz. i trwale z ofertą
połączyć.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego:
BANK SPÓŁDZIELCZY W KLESZCZOWIE
Nr rachunku: 03 8978 0008 0006 0293 2000 0010
z zaznaczeniem „Wadium – CRZPU/ 5 /2015 – Dostawa energii elektrycznej do
obiektów SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o.”.
4) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 9).
5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ppkt. 4) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.

8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10) W zakresie wadium obowiązują uregulowania Pzp zawarte w art. 45 i 46.
18. INFORMACJA DOTYCZĄCA
ZABEZPIECZENIA
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

NALEŻYTEGO

19. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIE
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
19.1. Korespondencja związana z przedmiotowym postępowaniem wymaga treści pisemnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania korespondencji za pomocą faksu lub
poczty elektronicznej, jednakże treść przekazanej informacji musi zostać niezwłocznie
potwierdzona.
 Nr faksu Zamawiającego: 44 731 65 20
 E-mail: biuro@kompleks-solpark.pl
 Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
W sprawach merytorycznych:
Agnieszka Rutkowska – Kierownik Działu Administracji i Biura Zarządu, tel.: 607 316 190.
W sprawach formalnych:
Monika Załęska-Kęsy – Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu, tel.: 607 316 233.
19.2. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub adres e-mail
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do
potwierdzenia otrzymywania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób
określony w pkt. 19.1 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
19.3. SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej: www.solpark.bip.kleszczow.pl od dnia
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania
ofert.
19.4. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert – art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp.
19.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia – art. 38 ust. 1a Ustawy Pzp. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku – art. 38 ust. 1b Ustawy Pzp.
19.6. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienia
treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ust. 4-6
Ustawy Pzp.
19.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania.
19.8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
19.9. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić treści SIWZ. Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją także na swojej stronie
internetowej.
20. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
21. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
21.1. Na ofertę składają się:
a) Wypełniony Formularz Oferty wg załącznika nr 4,
b) Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 11 i 12 SIWZ oraz dowód
wniesienia wadium,
c) W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie – upoważnienie
dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony
w postaci oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii);
d) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych
dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
21.2. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem
i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
21.3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę (nie dotyczy pełnomocnictwa). Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej prawdziwości.

21.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski poświadczonym przez Wykonawcę.
21.5. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ
oświadczenia i dokumenty, bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub
zastrzeżeń ze strony Wykonawcy, za wyjątkiem dopuszczonych specyfikacją.
21.6. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
21.7. Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) zaleca się, aby oferta została złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych
kartkach, a numeracja kartek powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego
na pierwszej kartce oferty,
c) każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora.
21.8. Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu
do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
21.9. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub
złożenie ofert wariantowych/alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez Wykonawcę.
21.10. Kopertę zewnętrzną lub opakowanie zewnętrzne, nieoznakowane nazwą Wykonawcy
należy zaadresować:
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.,
97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
Sekretariat, I piętro.
Oferta do postępowania na:
„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW
„SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.”
Nie otwierać przed dniem 04.11.2015 r. do godz.: 11:30.
Koperta wewnętrzna, oprócz opisu jw. Musi zawierać firmę i adres Wykonawcy.
21.11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. O zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca niezwłocznie zawiadamia
Zamawiającego. Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętych,
zapieczętowanych kopertach z napisem określonym w pkt. 21.10 i oznaczone dodatkowo
napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
21.12. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający
dekompletacji oferty.

21.13. Przygotowując ofertę Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z zawartością
wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz
z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
22. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
22.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kleszczowie, ul. Sportowa 8 –
Sekretariat, w terminie do dnia 04.11.2015 roku do godz. 11:00.
22.2. Zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
22.3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie
się w dniu 04.11.2015 roku o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego w Kleszczowie,
ul. Sportowa 8 – Sala Klubowa.
22.4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu kopert z ofertami.
22.5. Podczas otwarcia ofert Komisja poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
22.6. Poufne badanie ofert:
a) Po publicznym otwarciu ofert komisja przetargowa przystąpi do niejawnej oceny
ofert,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych
wyjaśnień w trybie art. 87 ustawy.
c) Na podstawie artykułu 87 Ustawy Pzp, zamawiający poprawia pomyłki pisarskie
i rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Ofertę odrzuca się na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca w
terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
23. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
Cena oferty powinna zawierać kwotę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną
w zł/kWh określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku – Cj.
Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w kwotę netto. Łączną cenę
oferty należy wyliczyć ze wzoru:
C = Cj x ilość zamawianej energii w przewidywanym okresie dostawy + podatek VAT
a następnie wpisać w druku oferta. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku.

24. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował ceną brutto za
realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, zasadami określonymi w pkt. 23 SIWZ oraz formularzu ofertowym
(załącznik nr 4 do SIWZ).

Kryteria i ich ranga w ocenie: cena – 100%
Sposób obliczania wartości punktowej:
Liczba punktów za cenę obliczania będzie wg poniższego wzoru:
OCENA =

Najniższa oferowana cena brutto
Cena badanej oferty

x 100 pkt.

25. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOKONYWANYCH PO WYBORZE
OFERTY
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy lub imiona i nazwiska Wykonawców, siedziby, miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli ofertę, a także punktację
przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta,
e) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informację
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy lub imiona i nazwiska Wykonawców, siedziby, miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli ofertę a także punktację
przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
f) w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy,
g) zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp,
h) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie przed dniem zawarcia
umowy, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady
współpracy uczestników postępowania,
i) Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

26.
ISTOTNE
DLA
STRON
WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZAWIERANEJ UMOWY W

ZOSTANĄ
SPRAWIE

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową oraz postanowienia
w sprawie zamówienia publicznego na dostawę energii, określone zostały w projekcie umowy
– załącznik nr 5 do SIWZ.
27. ZAWARCIE UMOWY
27.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 94 ust. 1 Umowy Pzp.
27.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu określonego a wart. 94 ust. 1 Ustawy, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko
jedna oferta.
27.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
28.
POUCZENIE
WYKONAWCOM

O

ŚRODKACH

PRAWNYCH

PRZYSŁUGUJĄCYCH

28.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli
mają oni interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieś szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
28.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez prezesa UZP.
28.3. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu
28.4. Odwołanie przysługuje jedynie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
28.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczeniu odwołującego z postępowania o
udzielenie zamówienia, odrzucenie oferty odwołującego.
28.6. Odwołanie wnosi się do prezesa KIO.
28.7. Na orzeczenie KIO, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
28.8. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IV Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
29. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
29.1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według jednostkowej energii
elektrycznej netto – określonej w ofercie przetargowej.
29.2. Kwota jednostkowa określona przez Wykonawcę nie ulegnie zmianie w okresie
obowiązywania umowy za wyjątkiem określonym w § 7 ust. 10 umowy.

29.3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana będzie indywidualnie dla punktu odbioru, jako iloczyn ilości sprzedanej energii
elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych
w układach pomiarowo-rozliczeniowych i kwoty jednostkowej energii elektrycznej określonej
w § 5 ust. 1 umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT według
obowiązującej stawki.
29.4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na postawie odczytów
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora
systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
29.5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę.
29.6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie
do 7 dni od otrzymania prze Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora
systemu dystrybucyjnego.
29.7. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia
faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
29.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury
adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury.
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 7 dni.
30. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W UMOWIE
30.1. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nieobjętego Załącznikiem nr 2
do Umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną
rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez
konieczności renegocjowania warunków Umowy.
30.2. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie
sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru ujętych w Załączniku nr
2 do Umowy i nie stanowi ono rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem
wypowiedzenia są wszystkie punkty odbioru określone w Załączniku nr 2, z uwzględnieniem
brzmienia § 7 ust. 9 umowy.
30.3. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego Punktu odbioru konieczne jest jednoczesne
obowiązywanie umów:
 Umowy o świadczenie dostaw energii zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą
 Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
30.4. Wykonawca potwierdza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w
§ 7 ust. 6 pkt. a Umowy, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy.
30.5. W każdym z przypadków określonych w § 7 ust. 9 Umowy, Zamawiający zobowiązany
jest uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające
ze wzajemnych rozliczeń.
30.6. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmiany treści Umowy, jeśli m.in.
zaistnieje sytuacja, o której Zamawiający nie wiedział w chwili wszczęcia niniejszego
postępowania i/lub, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie

Umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i/lub świadczenie usług rekreacyjno-sportowych
w Solparku byłoby deficytowe i zagroziłby to wypłacalności Spółki i/lub wykonywanie
dostawy w terminie przewidzianych w SIWZ musiałoby ulec przedłużeniu z uwagi na
wniesienie ewentualnych odwołań uniemożliwiających podpisanie umowy z wyłonionym
Wykonawcą i/lub gdy zmiany treści Umowy będą korzystne dla Zamawiającego.
30.7. Dopuszcza się możliwość zmiany treści zawartej Umowy dotyczącej ceny za 1 kWh
w sytuacji ustawowej zmiany podatku VAT oraz ustawowej zmiany podatku akcyzowego.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
„Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.
Piotr Stawski

Spis załączników:
Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE ART. 22 UST. 1
Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE ART. 24 UST. 1
Załącznik nr 4 – FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 5 – WZÓR UMOWY
Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

CRZPU/5/2015
Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………………...
Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy
............………………….
Miejscowość, data

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej do obiektów
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., zlokalizowanych w Kleszczowie, przy ul. Sportowej
8, Hotelu Solpark przy ul. Sportowej 3” Szczegółowe informacje dotyczące punktów
dostarczania energii elektrycznej zawiera poniższa tabela:

NR LINII (POLA)
ST – 5 p. 2.1
ST – 5 p. 6.1
ST – 5 p. 2.6
ST – 5 p. 6.3
ST – 5 p. 2.7
ST – 5 p. 6.4
ST – 5 p. 3.6
ST – 5 p. 6.2
ST – 5 p. 2.2
ST – 5 p. 2.3
ST – 5 p. 3.4
ST – 5 p. 5.8
ST – 5.1 p. 2.1
ST – 5.1 p. 2.2
ST – 5.1 p. 3.1
ST – 5.1 p. 3.2
ST – 5.1 p. 3.3
ST – 5.1 p. 3.4
ST – 5.1 p. 3.5
ST – 5.1 p. 3.6
ST – 5.1 p. 3.7

NR
STACJI
ST – 5
ST – 5
ST – 5
ST – 5
ST – 5
ST – 5
ST – 5
ST – 5
ST – 5
ST – 5
ST – 5
ST – 5
ST – 5.1
ST – 5.1
ST – 5.1
ST – 5.1
ST – 5.1
ST – 5.1
ST – 5.1
ST – 5.1
ST – 5.1

LICZNIK
1L1
2L1
1L4
2L3
2L4
1L5
1L6
2L2
1L2
1L3
2L5
L1
L2
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

Internat
Internat
Gimnazjum
Gimnazjum
Liceum
Liceum
Kultura
Kultura
Stołówka
Oświetlenie zewnętrzne
Pompownia wód grunt.
Agregat wody lodowej
Sport
Sport – pozostałe obiekty
Basen
TBAR
TKAF, TKAF1
TBILL
TGRB
Pompownia wód grunt.
Agregat wody lodowej

TYP, NR
LICZNIKA
EMS, nr 505528
EMS, nr 505377
EMS, nr 505529
EMS, nr 505374
EMS, nr 505525
EMS, nr 505372
EMS, nr 505521
EMS, nr 505520
EMS, nr 505538
EMS, nr 505524
EMS, nr
EMS, nr 505371
EMS, nr 505537
EMS, nr 505539
EMS, nr 507112
EMS, nr 505534
EMS, nr 505535
EMS, nr 505523
EMS, nr 505527
EMS, nr 505522
EMS, nr 507106

MOC
[Kw]
40
20
20
40
20
2
5

380

ST – 5.1 p. 4.3
ST – 5.1 p. 4.4
ST – 5.1 p. 5.1
ST – 5.1 p. 5.2
ST – 5.2 p. 3.2
ST – 5.2 p. 4.1
ST – 5.2 p. 5.2
ST – 5.2 PW 5
ST – 5.0 p.2.5 p.5.2
SUMA

ST – 5.1
ST – 5.1
ST – 5.1
ST – 5.1
ST – 5.2
ST – 5.2
ST – 5.2
ST – 5.0
ST – 5.0

L11
L12
L13
L14
L1
L2
L4

Odnowa biologiczna
RGBAS
Zestaw gniazd remont.
Lodowisko
Oświetlenie stadionu
Rozdzielnie.teletech. baner
Klapa przeciwpożarowa
Hotel Solpark, ul. Sportowa 3

EMS, nr 557110
EMS, nr 505379
EMS, nr 556995
EMS, nr 505378
EMS, nr 505531
EMS, nr 505533
EMS, nr 505536
Garmin Merlin
Nr 503-000-5276

55
582

Zamawiający informuje, że znajduje się w grupie taryfowej C21.
Dla wymienionych w tabeli Miejsc Dostarczania (MD) energii elektrycznej są
zainstalowane oddzielne dla każdego MD układy pomiarowo-rozliczeniowe energii.
Ilość zamawianej energii: 2.700.000,00 kWh.

……………………………………….
Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

CRZPU/5/2015
Załącznik nr 2 do SIWZ

......................................................
Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

…………………..……
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków określonych przepisami
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(teks jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczam(my), że
firma, którą reprezentuję spełnia warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowana odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………………….
Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

CRZPU/5/2015

......................................................
Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

…………………..……
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(teks jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę Energii
Elektrycznej do obiektów SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o.”, oświadczam(y), że podmiot, który
reprezentuję(my) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie
z którym, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;

3)

wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;

4)

osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)

spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)

spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

7)

spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9)

podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

……………………………………….
Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

CRZPU/5/2015
Załącznik nr 4 do SIWZ

......................................................
Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

…………………..……
Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ……………………………………………………………
Siedziba: ………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………...…………………….
Strona internetowa: ………………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………………….
Numer faksu: ……………………………………………………..
Numer REGON: ………………………………...……….............
Numer NIP: ………………………………………………………
Wysokość Kapitału Zakładowego: ………………………………
Bank i numer konta: ……………………………………………...
2. Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę Energii Elektrycznej do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.”
Numer sprawy: CRZPU/5/2015,
oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
a) Cena jednostkowa energii elektrycznej netto wynosi ……………...…… zł/kWh
Słownie: ……………………………………………………………….……... PLN
Plus podatek VAT wg stawki ………% w kwocie …………………...…..… PLN
Co stanowi cenę jednostkową energii elektrycznej brutto …………..…. zł/kWh
Słownie: ……………………………………………………. ……….……….. PLN

b) Łączna cena netto wynosi ……………………………………………..…….. PLN
Słownie: …………………………………………… ………………………… PLN
Plus należny podatek VAT wg stawki ….….% w kwocie ……………….… PLN
Słownie: ………………………………………………………………………. PLN
Co stanowi cenę brutto: ……….…………………………………………..… PLN
Słownie: ………………………………………………………………………. PLN
Przy

założeniu

dostarczania

energii

elektrycznej

w

ilości

2.700.000,00

kWh

w przewidywanym okresie dostawy. W przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia zużycia
energii okres dostawy może proporcjonalnie ulec zmianie. Dostarczenie energii będzie
odbywać się w taryfie C21.
3. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT1.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz załącznikami i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń oraz akceptujemy zawarte w nich warunki.
6. W przypadku wyboru Naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. W przypadku wyboru Naszej oferty, zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu
zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w tym także z postanowieniami zawartymi w Umowie.
A. Oświadczamy, że nie przynależymy/ przynależymy do grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 Ustawy Pzp w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U.15.184)
8. Oświadczamy, że niniejszą ofertę składają niżej wymienieni Wykonawcy występujący
jako konsorcjum/spółka cywilna2:
………………………………………………………………………………………………..
Jako pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie składających niniejszą
ofertę ustanawia się ………………………………………………………………………….
Powyższe pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania Wykonawców w postępowaniu

1
2

niepotrzebne skreślić
niepotrzebne skreślić

o udzielenie zamówienia publicznego/ reprezentowania w postępowaniu i zawarciu
umowy3.
9. Oświadczamy, że żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania4.

Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
od
do

1.
2.
3.

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3

niepotrzebne skreślić
niepotrzebne skreślić
5
w tym miejscu Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić wszystkie dokumenty, jakie zostały
załączone do oferty
4

11. Całość zamówienia wykonamy sami bez udziału Podwykonawców.
12. Dotyczy podwykonawców6:
Następującą część przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom (opisać
krótko tę część i wartość brutto oraz netto tej części:
a) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………….
Wartość przedmiotu zamówienia zleconego podwykonawcom:
brutto: …………………………………………………………. zł
netto: …………………………………………………………… zł
13. W przypadku wygaśnięcia dotychczasowej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, zobowiązujemy się do podpisania kolejnej polisy stanowiącej jej
kontynuację z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy

6

Jeżeli Wykonawca nie poda żadnej informacji w punkcie 12, Zamawiający potraktuje to jako
informację, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia
podwykonawcom.

CRZPU/5/2015
Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA – wzór
zawarta w dniu ……………………………………… 2015 roku
pomiędzy:
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 8, 97-410
Kleszczów, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000333269 posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 5.500.000,00 zł oraz posiadającą
NIP: 7692180239, REGON: 100686253, reprezentowaną przez:
Piotra Stawskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej: „Zamawiającym”

a
…………………………................

z

siedzibą

…………………………...., zarejestrowaną
numerem

…………………………....

…………………………....

oraz

w

…………………………....

w / wpisaną do
posiadająca

będącym

…………………………....

kapitał

płatnikiem

przy

zakładowy

podatku

VAT

w
(nr

ul.
pod

kwocie
NIP

to

…………………………....), reprezentowaną przez:
………………………….... – …………………………………
zwanym dalej: „Wykonawcą”
Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Aktualny wypis z Ewidencji działalności
gospodarczej Wykonawcy stanowić będzie Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zawiera się umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych ze sprzedażą energii
elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków na zasadach określonych w ustawie Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 j.t. z późn. zm.) oraz wydanych

na jej podstawie aktach wykonawczych. Przedmiot umowy nie dotyczy dystrybucji energii
elektrycznej, przyłączenia i opomiarowania energii.
2. Jeżeli nie postanowiono inaczej w niniejszej Umowie, użyte pojęcia oznaczają:
a) Systemu dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii elektrycznej;
b) Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta przez Wykonawcę z OSD w imieniu
Zamawiającego określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze
świadczeniem

usługi

dystrybucyjnej

w

celu

realizacji

niniejszej

Umowy

(Zamawiający przekaże pełnomocnictwo Wykonawcy do zawarcia umowy w imieniu
Zamawiającego w tym zakresie);
c) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii
elektrycznej zużytej przez dany rodzaj odbioru;
d) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na
podstawie odczytów układów pomiarowych;
e) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami
urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej – zgonie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD;
f) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 j.t., z późn. zm.)
3. Przedmiot umowy szczegółowo określa załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący integralną część
umowy jako Załącznik nr 2 do umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii
elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym załącznik
nr 2 do umowy.
2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki świadczenia usług
dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucyjna zawarta przez Wykonawcę z OSD w imieniu
Zamawiającego.
4. Umowa zostaje zawarta na ilość energii. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie
dostarczona w okresie obowiązywania umowy (przewidywany okres trwania umowy – 12
miesięcy) do punktów poboru określanych w Załączniku nr 2 do umowy w ilości nie większej niż
2.700.000,00 kWh za łączną kwotę netto nie większą niż ………………………………….. zł

(słownie:

……………………………………………………………………………..)

+

obowiązujący VAT.
5. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej
dla punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy, określane będą każdorazowo
w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy, Wykonawcą a OSD w imieniu
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca
dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Klienta na podstawie
standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach
umownych określonych w załączniku nr 2 lub wskazań układów pomiarowych.
7. Koszt wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w kwocie energii elektrycznej
określonej w § 5 ust. 1 umowy.
§3
Standardy, jakości obsługi
1. Standardy, jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w Ustawie i w obowiązujących
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu przysługuje
prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18
sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2013 poz. 1200 j.t.) lub w każdym później wydanym akcie
prawnym określającym te stawki.
§4
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) pobieranie

energii

elektrycznej

zgodnie

z

warunkami

Umowy

oraz

obowiązującymi przepisami prawa;
b) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną;
c) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii
elektrycznej

w

przypadku

zmian

w

sposobie

wykorzystania

i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach poboru.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego;

urządzeń

b) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiaroworozliczeniowych

energii

elektrycznej

pobranej

przez

Zamawiającego

w

poszczególnych punktach poboru;
c) bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej;
d) dokonanie wszelkich czynności i uzgodnień z właściwym OSD niezbędnych do
przeprowadzenia procedury zmiany dostawcy energii elektrycznej

przez

Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
e) składanie właściwemu OSD zgłoszenia o zawarciu umowy wykonawczej na
dostawy energii elektrycznej.
f) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców;
g) Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji,
dotyczących dostarczanej energii elektrycznej.
§5
Zasady rozliczeń
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według kwoty jednostkowej energii
elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi ……………….. zł/kWh.
2. Kwota jednostkowa określona w § 5 ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy,
za wyjątkiem określonym w § 7 ust. 10 niniejszej umowy.
3. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla punktu poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie

wskazań

urządzeń

pomiarowych

zainstalowanych

w

układach

pomiarowo-

rozliczeniowych i kwoty jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1 Umowy. Do
wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych
układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego
zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę.
6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 7 dni od
otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu
dystrybucyjnego.
§6
Płatności

1. Łączna wartość umowy wyniesie:
Łączna cena netto …………………………………………………………… PLN,
słownie: ………………………………………………………………………………… PLN,
plus należny podatek VAT wg stawki …….. % w kwocie …………………………. PLN,
słownie: ………………………………………………………………………………… PLN,
co stanowi cenę brutto ……………………………………………………………… PLN,
słownie: ………………………………………………………………………………… PLN,
2. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, adresat
faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja
winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 7 dni.
§7
Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw
1. Umowa wchodzi w życie w chwili wyczerpania puli energii elektrycznej zamówionej
w okresie poprzedzającym i stanowi moment rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej przez
Wykonawcę wg wskazań liczników. / Umowa wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2015 roku lecz
nie wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej (w przypadku gdy w drodze przetargu wybrany został Wykonawca nie będący
dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej Zamawiającemu) i przyjęcia umowy do
realizacji przez OSD.
2. Dzień wejścia Umowy w życie, jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez
Wykonawcę.
3. Rozwiązanie umowy następuje w chwili wyczerpania wolumenu zamówionej energii określonej
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nieobjętego Załącznikiem nr 2 do
Umowy lub dla punktu, w który nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną
rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez
konieczności negocjowania warunków Umowy.
5. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii
elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru ujętych w Załączniku nr 2 do umowy i nie
stanowi ono rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty

odbioru określone w Załączniku nr 2, z uwzględnieniem brzmienia ust. 9 niniejszego paragrafu
umowy.
6. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu odbioru konieczne jest jednoczesne
obowiązywanie umów:
a. Umowy o świadczenie dostaw energii zawartej pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą,
b. Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą, a OSD w imieniu
Zamawiającego.
7. Wykonawca potwierdza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 ust. 6
lit. b Umowy, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy.
8. W każdym z przypadków określonych w § 7 ust. 9 Umowy Zamawiający zobowiązany jest
uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające
z wzajemnych rozliczeń.
9. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany treści umowy, jeśli m.in. zaistnieje sytuacja,
o której Zamawiający nie wiedział w chwili wszczęcia niniejszego postępowania i/lub, gdy
zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym
brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy i/lub gdy świadczenie usług w szczególności sportowo-rekreacyjnych, hotelowych i
gastronomicznych w Solparku byłoby deficytowe i zagroziłoby to wypłacalności Spółki i/lub
wykonywanie dostawy w terminie przewidzianym w SIWZ musiałby ulec przedłużeniu z uwagi na
wniesienie ewentualnych odwołań uniemożliwiających podpisanie umowy z wyłonionym
Wykonawcą i/lub gdy zmiany treści umowy będą korzystne dla Zamawiającego.
10. Dopuszcza się możliwość zmiany treści umowy zawartej dotyczącej ceny za 1 kWh w sytuacji
ustawowej zmiany podatku VAT oraz ustawowej zmiany podatku akcyzowego.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określony w § 6 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem
brzmienia § 7 ust. 9 umowy.
3. Kary będą potrącane niezwłocznie, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały
polubownie.
3. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego
rozstrzygnięcia właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Ustawy i przepisy ustawy Kodeks
Cywilny.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
§ 12
Umowa obowiązuje od dnia …………………………………………… .

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 6 do SIWZ
CRZPU/5/2015

......................................................
Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

…………………..……
Miejscowość, data

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składam oświadczenie,
że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U.15.184)

Tym samym zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Podpis i pieczątka przedstawiciela / przedstawicieli
umocowanego (-ych) do składania oświadczeń woli
w Imieniu Wykonawcy

