
Znak  sprawy: ZSO.Ks.070. 34. 2011

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA

o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty,
 określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Zamawiający: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Ustce

Adres siedziby organu Zamawiającego: 
ul. Bursztynowa 12, 76-270 USTKA

Zamawiający zaprasza

do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż
energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

dla budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Mikołaja Kopernika w Ustce, ul. Bursztynowa 12.

Zamówienie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  18 listopada 2011 roku
 (nr ogłoszenia 384796-2011).

Kod  CPV  09310000-5 Elektryczność
Kod CPV   65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

Zatwierdzam:

Ustka, dnia  18  listopada 2011 r.          



Znak  sprawy  ZSO.Ks.070 34.2011 

Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika
ul. Bursztynowa 12
76-270 USTKA

NIP: 839-290-56-50
REGON: 771628767
tel.  59/8146039
fax. 59/8147106

Rozdział II.  Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  –  art.  39  ustawy  z  dnia 
29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych.  (t.j.  Dz.U.  z  2010r.   Nr  113,  poz.  759 
z późn. zm.)

 Rozdział   III.  Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż 
energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów, które 
są własnością Powiatu Słupskiego, oddaną w zarząd Dyrektorowi szkoły.

2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię  elektryczną (2012 rok) dla budynku dydaktycznego 
przy  ul.  Bursztynowej  12  w  Ustce  wynosi  47  000  kWh, dla  budynku  hali  sportowej  przy 
ul.  Bursztynowej 12 wynosi  40 000 kWh. Wskazane wartości zostały przyjęte  do obliczenia 
szacunkowej  wartości  zamówienia,  co  nie  odzwierciedla  realnego  bądź  deklarowanego 
wykorzystania energii elektrycznej  w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być 
podstawą jakichkolwiek roszczeń  ze strony Wykonawcy.

3. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach 
określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 89 z 2006 r., 
poz. 625 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu 
Ministra  Gospodarki  z  dnia  4  maja  2007  roku  w  sprawie  szczególnych  warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623), Taryfie dla energii 
elektrycznej sprzedawcy, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
(IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.

4. Rozliczenia  za  dystrybucję  energii  elektrycznej  odbywać  się  będą  na  podstawie  bieżących 
wskazań  układów  pomiarowo-rozliczeniowych  wg  stawek  opłat  wynikających  z  Taryfy 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy Sprzedawcy.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 4 SIWZ. 

Kod  CPV  09310000-5 Elektryczność
Kod CPV   65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

      



Rozdział IV. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia od dnia  1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Rozdział V.    Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   
spełniania tych warunków 

1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
dotyczące:
1) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  -  warunek ten zostanie  uznany za 
spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  posiada  aktualna  koncesję  na  prowadzenie 
działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  energią  elektryczną  wydaną  przez  Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

3. Zamawiający,  na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, dokona 
oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia – nie spełnia.

4.  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  każdy  z 
warunków określonych w ust.1 pkt.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców 
albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 2 powinien spełniać każdy z 
Wykonawców samodzielnie.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp przedkłada;

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elek-
tryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik Nr 2 do 
SIWZ,  w  przypadku  oferty  składanej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których 
mowa w art.  22  ust.1 ustawy Pzp składa co najmniej jeden z Wykonawców spełniający te 
warunki albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

3.   W zakresie potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24  ust. 1 
ustawy Pzp Wykonawca przedkłada:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik Nr 3 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 Pzp, 



wystawionego 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 Pzp ,

4. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt. 1 i 3 są składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem 
z  pieczątką  Wykonawcy  lub  podpisem  nieczytelnym  opatrzonym  imienną  pieczątką 
Wykonawcy). 

5. 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.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

7. Złożenie  przez  Wykonawcę  fałszywych  lub  stwierdzających  nieprawdę  informacji 
(dokumentów,  załączników,  oświadczeń)  mających  wpływ  na  wynik  prowadzonego 
postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie 
z dyspozycją art.  24 ust.  2 pkt 3 ustawy.  Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną 
odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 
kodeksu karnego.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  rozdziale  6  ust.3  składa  dokument  lub  dokumenty, 
wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające 
odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3)  nie  zalega  z  uiszczaniem podatków,  opłat  lub składek na  ubezpieczenie  społeczne  lub 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub   miejsce 
zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  wyżej,  zastępuje  się  je 
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem 
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 
odpowiednio  kraju  pochodzenia  osoby  lub  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub 
miejsce zamieszkania.

10.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

albo  reprezentowania  ich  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) W  przypadku  ustanowienia  pełnomocnika  korespondencja  będzie  prowadzona 
z pełnomocnikiem.

3) Jeżeli  zostanie  wybrana  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia publicznego, Zamawiający będzie wymagał umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.

Rozdział  VII.     Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego   
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub  dokumentów

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.



2. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynął  po  upływie  terminu  składania  wniosku, 
o  którym  mowa  w  ust.1,  lub  dotyczy  udzielanych  wyjaśnień,  zamawiający  może  udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 1 

4. Zamawiający  jednocześnie  przekazuje  treść  wyjaśnienia  wszystkim  Wykonawcom,  którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami umieszczana jest również na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku sporządza 
informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz 
odpowiedzi  na  nie,  bez  wskazywania  źródeł  zapytań.  Informację  z  zebrania  doręcza  się 
niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
i umieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

6. W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 
zmienić  treść specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia.  Dokonaną w ten sposób zmianę 
przekazuje się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia i umieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

7. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny 
ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach,  zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  informuje  o  tym  wykonawców, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na 
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej 
stronie. 

9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie ,faksem lub drogą elektroniczną .

10. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa 
w pkt.9 faksem lub drogą elektroniczną niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania pisemnie.

Rozdział VIII . Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Główny księgowy – Magdalena Bruździak
w godzinach pracy szkoły, tzn. w godz. 800-1500 od poniedziałku do piątku.

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium. 

W  niniejszym postępowaniu wniesienie wadium  nie jest wymagane.

Rozdział X. Termin związania z ofertą.

1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert lub po podpisaniu 
umowy.

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

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



4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Komisję orzeczenia.

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1.  Każdy  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  obejmującą  realizację  przedmiotu 
zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.  Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.

3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko,  tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz 
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.  Ofertę  należy  sporządzić  wg  Formularza  oferty  (Załącznik  nr  1  do  SIWZ)  oraz  załączyć 
wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI.

5.  Oferta  musi  być  podpisana  przez  osobę  (osoby)  uprawnione  do  składania  oświadczeń  woli 
w  imieniu  Wykonawcy  –  uprawnienie  to  powinno  wynikać  z  dokumentów  załączonych  do 
oferty.

6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie kartki zaleca 
się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.

7. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń 
lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować własnoręcznie 
przez osobę podpisującą  ofertę.

8.  Ofertę  należy  złożyć  w  dwóch  nieprzejrzystych,  zamkniętych  i  nienaruszonych  kopertach. 
Koperta  zewnętrzna  i  wewnętrzna  powinna być  zaadresowana na  adres  Zamawiającego oraz 
posiadać  dopisek  o  treści:  „  Kompleksowa  dostawa  energii  elektrycznej,  obejmującą   
sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 
budynków Zespołu Szkół  Ogólnokształcących w Ustce,  ul.  Bursztynowa 12  ”.   Dodatkowo 
koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy.

9.  Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  zmienić  lub  wycofać  ofertę. 
W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub 
powiadomienie  o  wycofaniu  oferty  według  takich  samych  zasad  jak  składanie  oferty,  tj. 
w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego 
oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

11.  Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili  ich otwarcia, 
z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnice  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie  składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art.  86 ust.  4 ustawy.  Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w 
formularzu oferty ( Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej 
kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku niezabezpieczenia 
przez  Wykonawcę  w ofercie  informacji  zastrzeżonych  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej 
SIWZ  Wykonawcy  nie  przysługują  żadne  roszczenia  wobec  Zamawiającego.  Wykonawca 
ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty.

Rozdział XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego,  tj.  w Zespole Szkół  Ogólnokształcących 
w  Ustce,  ul.  Bursztynowa  12  w  pok.  Nr  07  (Sekretariat  Szkoły)  na  parterze do  dnia 
29  listopada 2011 roku do godz. 12.00.



2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym 
w ust.1.

3. Otwarcie  ofert  nastąpi  w Zespole Szkół  Ogólnokształcących w Ustce,  ul.  Bursztynowa 12 
w pok. 105 (sala konferencyjna) na I piętrze,  dnia 29 listopada 2011 r. o godz. 12.30. Otwarcie 
ofert jest jawne.

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia 
ofert na jego pisemny wniosek.

Rozdział XIII. Wycofanie oferty lub jej zmiany 

1. Wykonawca  może  wprowadzać  zmiany,  poprawki  i  uzupełnienia  do  złożonych  ofert  pod 
warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  przed 
upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak 
składana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych 
dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”(na kopercie zewnętrznej).

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak 
wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

4. Koperty  oznaczone  napisem  „WYCOFANIE”  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  i  po 
stwierdzeniu  poprawności  postępowania  Wykonawcy oraz  zgodności  ze  złożonymi  ofertami, 
koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 
dołączone do oferty.

Rozdział XIV. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca  uwzględniając  wszystkie  wymogi,  o  których  mowa  w  niniejszej  Specyfikacji 
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  powinien  w  cenie  ująć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla 
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić  opłaty i podatki, a 
także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

2. Cena winna być  wyrażona w złotych  polskich (PLN),  w złotych  polskich będą prowadzone 
również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Wykonawca winien w ofercie przedstawić ceny jednostkowe zamówienia. Sposób obliczenia cen 
przedstawiony został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

4. Cena ofertowa ma być skalkulowana w oparciu o ceny i stawki wynikające z aktualnego cennika 
dla  energii  elektrycznej  Wykonawcy  oraz  z  taryfy  Operatora  Systemu  Dystrybuującego.  W 
trakcie  umowy  Zamawiający  będzie  rozliczony  na  podstawie  stawek  i  opłat  określonych 
każdorazowo  w  aktualnie  obowiązującej  Taryfie  Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego 
zatwierdzonej  przez  odpowiedni  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz 
zgodnie  ze  stawkami  obowiązującymi  w  Cenniku  dla  Energii  Elektrycznej  Wykonawcy 
zatwierdzanej przez jego Zarząd.



5. Dopuszcza się możliwość zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii 
elektrycznej lub stawek za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy 
OSD zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), lub w przypadku zmiany 
cennika dla energii elektrycznej Wykonawcy, zatwierdzonego przez jego Zarząd.

6. Obliczanie  całkowitej  ceny  brutto  służy  do  celów  porównania  złożonych  ofert.  Ostateczna 
wysokość wynagrodzenia może być inna, jeżeli będzie to wynikało z rzeczywistego zużycia.

7. Cena ofertowa energii elektrycznej może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku od towarów i usług VAT oraz stawki podatku akcyzowego energii elektrycznej.

8. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością 
do drugiego miejsca po przecinku.

9. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie 
z warunkami SIWZ w tym podatek VAT  w ustawowej wysokości.

Rozdział XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty

1. Kryteria i ich znaczenie:
CENA - 100 %

2.  Sposób oceny ofert.
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające 
odrzuceniu.
Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która 
zaoferuje  najniższą  ryczałtową  cenę  za  realizacje  całego  zamówienia.  Punkty w pozostałych 
ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

      Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= --------------------------------------------------------------      x 100 x 100 %
       Cena ofertowa badanej oferty

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc 
po przecinku.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

4 . W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień,
dotyczących treści złożonych ofert.

5.  Zamawiający  poprawia  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie,  omyłki  rachunkowe w 
obliczeniu ceny oraz inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków  zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty  niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Rozdział  XVI.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 
oraz  nazwy  (firmy),  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsce  zamieszkania  i  adresy 



wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację  przyznaną  ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieszcza  informacje, 
o których mowa w pkt 1 ppkt 1, również  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym   w swojej siedzibie.

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia,  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  wymaga  się 
przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż   5 
dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało 
przesłane w sposób określony w art.  27 ust.  2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób.

5.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem 
terminów o których mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie 
złożona tylko jedna oferta.

6.  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy 
w sprawie  zamówienia  publicznego  Zamawiający ma  prawo 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.

7. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zajdą okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp.

8. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 i 2 ustawy 
Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta została wybrana, przedłożą 
umowę regulującą ich współpracę.

Rozdział XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział XVIII. Umowa

1. Treść umowy zostanie zawarta wg wzorów umów kompleksowych powszechnie stosowanych przez 
dostawców energii elektrycznej i podmioty świadczące usługi dystrybucji.

2.  Przedmiotem  umowy jest  kompleksowa  dostawa  energii  elektrycznej,  obejmująca  sprzedaż  oraz 
świadczenie usługi dystrybucyjnej dla potrzeb obiektów przy ul. Bursztynowej 12 w Ustce.

3. Sprzedaż energii elektrycznej i  świadczenie  usług dystrybucji  odbywać się będzie na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 
poz. 625 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego, aktualnego cennik dla energii elektrycznej Wykonawcy, aktualnie 
obowiązującej  taryfy  dla  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej  właściwego  operatora  systemu 
dystrybucyjnego  zatwierdzonej  przez  prezesa  URE,  Instrukcji  Ruchu  i  Eksploatacji  Sieci  
Dystrybucyjnej oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.



4. W zakresie sprzedaży umowa musi zawierać:
a)  moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian,
b)  grupę  taryfową  stosowaną   w  rozliczeniach,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  oraz  warunki 
wprowadzania zmian  grupy taryfowej,
c)  rozliczenie  za  pobraną energię  odbywać się  będzie  w okresach  rozliczeniowych stosowanych 
przez OSD wg faktycznie zużycia energii, w oparciu o ceny cennikowe zgodne z obowiązującym 
cennikiem.

5. W zakresie świadczenia usługi dystrybucji energii, umowa musi zawierać:
a. moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian,
b. miejsce dostarczania energii,
c. standardy jakościowe,
d. warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania energii,
e. grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunki wprowadzania  
zmian grupy taryfowej,
f.  rozliczenie  za  usługę   dystrybucji  energii  odbywać  się  będzie  w  okresach  rozliczeniowych 
stosowanych przez OSD wg faktycznej ilości dostarczonej energii, w oparciu o ceny jednostkowe 
zgodnie z obowiązującą taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej,
g. parametry techniczne energii oraz wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz 
standardów jakościowych obsługi odbiorców.

6. Umowa ponadto musi zawierać :
a) okres obowiązywania, zgodny z SIWZ,
b) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
c) warunki rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez strony.

7. Dopuszcza się możliwość zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii  
elektrycznej i stawek za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy OSD 
zatwierdzonej  przez  Prezesa  Urzędu  regulacji  Energetyki,  lub  zmiana  cennika  dla  energii 
elektrycznej Wykonawcy, zatwierdzanego przez jego Zarząd.
Cena  ofertowa  energii  elektrycznej  może  ulec  zmianie  w  przypadku  ustawowej  zmiany  stawki 
podatku od towarów i usług VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz 
skargi do sądu.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie;

a) 5 dni o dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo w  terminie 10 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia – 5 dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Szczegółowe  zasady  wnoszenia  środków ochrony  prawnej  oraz  postępowania  toczącego  się  w 
skutek ich wniesienia określa Dział VI Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

Rozdział XX. Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.



Rozdział  XXI.  Maksymalna  liczba  wykonawców,  z  którymi  Zamawiający  zawrze 
umowę ramową 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XXII. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Rozdział XXIII. Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

Rozdział XXIV. Adres poczty elektronicznej, strony internetowej zamawiającego

Zamawiający  nie dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Rozdział XXV. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Rozdział  XXVI.  Wysokość  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu,  jeżeli 
zamawiający przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:  
1.  formularz oferty (załącznik nr 1),
2.  oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2),
3.  oświadczenie nr 2 (załącznik nr 3),
4.  szczegółowy opis zamówienia (załącznik nr 4)

 
 
Sporządziła: Magdalena Bruździak

Ustka, dnia  18 listopada 2011 r.          
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