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Starachowice, dn. 15.11.2016 r. 
 
 

MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI 
EKOMUZEUM IM. JANA PAZUDRA W STARACHOWICACH 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
(SIWZ) 

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości 
zamówienia poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
powołanej wyżej ustawy.  
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 
Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 35 stron. 
 
 
Sporządził: ……………………………… 
 

Zatwierdzam:  
 

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

(data i podpis kierownika Zamawiającego) 
 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w 

Starachowicach. 

ul. Wielkopiecowa 1 

27-200 Starachowice 

Tel/fax:41 275 40 83 ,  

e-mail: mpt@ekomuzeum.pl 

www.ekomuzeum.pl 
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II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 

z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura 

w Starachowicach w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. 

2. Jest to kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej dla danego PPE. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 

4.  Kod CPV 09310000-5 - Elektryczność. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w 

art. 67 ust.1 pkt7. 

8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia. 

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

10. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy 

zastosowaniu aukcji elektronicznej. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, nie 

wcześniej jednak niż od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

2. Dostawa energii elektrycznej rozpocznie po pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy. 
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V. Warunki udziału w postępowaniu. 

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

1.1. spełniają warunki udziału w postepowaniu, określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp,  

dotyczące:  

1.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

1.2.1. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

1.2.2. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający 

wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,  

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku  

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub którego upadłość 

ogłoszono,  

z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia  

28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 

oraz  

z 2016 r., poz. 615). 

VI. Procedura odwrócona. 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający 

będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa 
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ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert 

pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów 

oceny ofert, określonych w Rozdziale 14 niniejszej SIWZ, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

2. Zamawiający zatem – wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasował się na najwyższej pozycji 

rankingowej) – dokonuje podmiotowej oceny spełnienia przez niego warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. bada 

oświadczenia wstępne, złożone przez tegoż Wykonawcę, wraz z ofertą, a następnie 

żąda od niego przedłożenia – w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia o których mowa w pkt. VII  ppkt 4 SIWZ. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, do 

oferty każdy Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie dołącza aktualne na 

dzień składania ofert – oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków 

udziału w postepowaniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1, do oferty każdy Wykonawca ubiegający 

się o niniejsze zamówienie dołącza aktualne na dzień składania ofert – oświadczenie 

Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania, którego wzór 

stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej www.ekomuzeum.pl informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
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przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wyłącznie tego Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., tj.: 

4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp: 

4.1.1 Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

4.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 

4.2.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji. 

5. Podwykonawcy 

5.1 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie z udziałem 

podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 

firm tych podwykonawców. 
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5.2 W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie, którą część zamierza 

powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje 

zamówienie samodzielnie. 

5.3 Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o 

podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VII ppkt 2, stanowiącym 

Załącznik nr 4 do SIWZ. 

5.4 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy. 

6. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów.  

6.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postepowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

6.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie w 

jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postepowaniu zamieszcza 

informacje, o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VII ppkt. 1 i 

2 SIWZ 

6.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

6.4 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 
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7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

7.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

7.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia,  

o którym mowa w pkt VII pkt 1 i pkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.3 W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. W związku z tym składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

7.4 Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

umowy. 

7.6 Oferta składana przez konsorcjum: 

7.6.1 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie 

wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców, która musi zawierać: 

a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta 

(celem tym musi być także zrealizowanie zamówienia), 
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c) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do 

Konsorcjum, 

d) określenie lidera Konsorcjum, 

e) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum, obejmującego okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez 

któregokolwiek z Wykonawców występujących wspólnie do czasu 

wykonania zamówienia w całości, 

g) solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za 

realizację przedmiotu zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenie należytego 

wykonania zamówienia, 

h) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, 

i) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

7.6.2 Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem 

zawieszonym. Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy 

konsorcjum bez zgody Zamawiającego 

7.7 Oferta składana przez spółkę cywilną: 

7.7.1 Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę 

wspólną. 

7.7.2 Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy – 

występującego w formie spółki cywilnej – złożenia kopi umowy spółki, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, z której musi wynikać sposób 

reprezentacji spółki.  

7.7.3 Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób reprezentacji, Zamawiający 

zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących umowę 

stosownego umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę. 

8 Dokumenty składane przez Wykonawców, którzy mają siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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8.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII ppkt 

4.2.1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące prze upływem terminu składania ofert. 

8.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 8.1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. 

9. Forma składanych dokumentów: 

9.1 Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

9.2 Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9.3 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się  

o udzielnie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

9.4 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

9.5 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów,  

o których mowa w pkt VII ppkt 4 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
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pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 

lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

9.6 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa  

w pkt VII ppkt 4 SIWZ, które pozostają w dyspozycji Zamawiającego, w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów. 

9.7 Wszelkie pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

10 W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazują osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.), posłańca, 

faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 2. 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, umowy oraz oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w pkt VII ppkt. 1-4 niniejszej SIWZ (również w 
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przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp), dla których zastrzeżona jest forma pisemna. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Muzeum Przyrody i Techniki w 

Starachowicach ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: 

mpt@ekomuzeum.pl, a faksem na numer 41 275 40 83.  

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za 

pomocą faksu lub w formie  elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia 

ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), 

Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu 

potwierdzenia nadania faksu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu 

informacji, lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu „wysłane". 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Marek Żelazko  

 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda wadium. 

 

X. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni , przy czym bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Kompletna Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
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1.1 wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem 

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 w do SIWZ, 

1.2 oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, 

1.3 oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 4 do SIWZ, 

1.4 stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru 

albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

(treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co 

do wykonania których pełnomocnik jest uprawniony; w przypadku 

gdyby pełnomocnictw udzielała osoba inna niż uprawniona z 

mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, 

należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania 

tej czynności), 

1.5 w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby 

innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

1.6 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie - dokument ustanawiający Pełnomocnika, o którym 

mowa w pkt VII ppkt 7.3 SIWZ. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką. 
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4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y/ upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty. 

5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem 

kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo 

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym także załączniki, były 

ponumerowane, a całość zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 

jakiegokolwiek dokumentu.  

10. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą 

być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11. Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią.  

Kopertę należy zaadresować: 

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy  

(ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego)  

– dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci. 

Oferta na: „Dostawa energii elektrycznej” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

(data i godzina) 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 

dokonane przed upływem terminu do składania ofert. 
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13. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 

zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W 

przypadku złożenia kilku „zmian”, kopertę każdej „zmiany” należy dodatkowo 

opatrzyć napisem „ZMIANA NR ..”. 

14. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do 

złożenia oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. KRS, CEIDG, 

pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć  

w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio 

opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„WYCOFANIE”.  

15. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez 

otwierania. 

16. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu uczciwej konkurencji: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.  Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania i jednocześnie wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

UWAGA. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest 

wykazać, tzn. udowodnić, w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa np. poprzez załączenie pisemnego uzasadnienia oraz 

ewentualnych dowodów. Samo zabezpieczenie informacji poprzez włączenie ich do 

oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” nie jest 
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wystarczające do uzyskania przez Zamawiającego informacji, że Wykonawca 

wykazał działania jakie podjął w celu zachowania poufności. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowaniem jako bezskuteczne i 

skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 

74/05) ich odtajnieniem. 

Zamawiający informuje, iż w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie  

art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 

tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż  dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert (siedziba Zamawiającego) – Muzeum Przyrody i Techniki 

w Starachowicach ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, budynek biura, I 

piętro Dział Administracji i Zamówień Publicznych. 

2. Termin złożenia ofert – do dnia 25.11.2016 r. do godz. 10:00. 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starachowicach przy ul. 

Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, w budynku biura, I piętro Sala 

Konferencyjna dniu 25.11.2016r. o godz. 10:10. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
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6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające 

oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane 

Wykonawcom bez otwierania. 

8. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. 

9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

www.ekomuzeum.pl  informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla Muzeum Przyrody i 

Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, na warunkach 

określonych w SIWZ tj. za 135000kWh w tym w strefie szczytowej. 40000kWh , 

pozaszczytowej 95000kWh, energii elektrycznej, stanowiących szacunkowe 

zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.. 

2. Cena oferty (C),  powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto 

wyrażoną w zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po 

przecinku w strefie szczytowej (Cjs ) i pozaszczytowej (Cjp ). Ewentualne rabaty, 

upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto. 

3.  Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru: 

C = [Cjs * 40000+ VAT] +  [Cjp * 95000,00+ VAT] 
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Następnie wpisać w formularzu ofertowym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cenę oferty 

należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Wykonawca nie może zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty. 

5. Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie 

objętym umową. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na 

warunkach określonych w umowie. 

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w 

PLN. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę 

ofertową brutto, przedstawioną w formularzu ofertowym, z wagą 100%: 

 

Kryterium oceny ofert Waga kryterium 

cena 100% 

 

2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru : 

 

  Ilość punktów = cena najtańszej oferty/cena ocenianej oferty * waga 

kryterium 

 

przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych warunków określonych 

w SIWZ. 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać 

zasadom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz będzie zawierać najniższą cenę ofertową. 

2. Zawarcie umowy nastąpi po wyborze oferty, w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
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dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty z zastrzeżeniem, że żaden z 

pozostałych Wykonawców nie złoży odwołania. W tym przypadku termin 

zawarcia umowy ulegnie przedłużeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

3. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

4. 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. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o której mowa 

w pkt VII ppkt 7.6.1 oraz 7.7.2 SIWZ. 

6. Nie przedłożenie, przed podpisaniem umowy o dzielenie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, będzie traktowane jako uchylanie się od podpisania 

umowy przez Wykonawcę. 

7. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru (Istotnych postanowień umowy – Załącznik 

nr 2 do SIWZ) Zamawiającego. 

8. Postanowienia ustalone we zworze umowy nie podlegają negocjacjom. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy,  lub nie wnosi zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 
albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim 
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

zawierają „Istotne postanowienia umowy” -  Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 
XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
XIX. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego,  

1. Adres strony www Zamawiającego: www.ekomuzeum.pl. 

2. Adres strony www, na której umieszczono informację o przetargu: 

www.ekomuzeum.pl. 

3. Adres poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję: 

mpt@ekomuzeum.pl.  

 

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie innej niż polski złoty PLN. 

 
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postepowań 

poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
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także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

ustawy Pzp. 

 
 
XXII. Załączniki: 

 
1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Istotne postanowienia umowy 

3. Formularz ofertowy 

4. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do 

wykluczenia 

5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 do SIWZ A.26.13.2016 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do Muzeum Przyrody 

i Techniki Ekomuzeum im. Jana pazdura w Starachowicach w okresie od dnia 

podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od  01 stycznia 2017 roku do dnia 

31 grudnia 2017 roku. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 

wyniesie 135000,00kWh W tym ilość dostarczanej energii w strefie: 

2.  szczytowej –40000,00 kWh  

3. pozaszczytowej – 95000,00 kWh 

4. Zamawiający informuje, że dnia 26 lutego 2010 roku zawarł z PGE ZEORK 

Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej (obecnie: PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna ) umowę na świadczenie usług 

dystrybucji nr UD/ZEORK-OSD/MPIT/0070/2010. Przedmiotowa umowa weszła 

w życie z dniem 01 marca 2010 roku i zawarta została na czas nie określony. 

Zamawiający oświadcza, iż zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucji 

utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży energii elektrycznej. 

W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie. 

5. Aktualnym dostawcą energii elektrycznej jest Multimedia Polska Energia sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdyni na podstawie umowy nr A.26.15.2015 z dnia. 8 grudnia 

2015 r. Umowa obowiązuje do 31.12.2016 r. 

6. Podmiotem zawierającym umowę sprzedaży energii elektrycznej jest Muzeum 

Przyrody i Techniki Ekomuzeum im Jana Pazdura w Starachowicach, ul. 

Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice NIP 664-19-43-885, Regon 292650289. 

7. Adres poboru energii elektrycznej Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. 

Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice. 

8. Przyłącze – stacja transformatorowa „Ośrodek zdrowia” linia kablowa YAKY 

4x120mm o napięciu 0,4kV 
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9. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu 

przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji Zamawiającego. 

10. Granica własności i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych OSD i 

Zamawiającego: zaciski prądowe na wyjściu przewodów do zabezpieczeń w 

złączu w kierunku instalacji Zamawiającego. 

11. Moc przyłączeniowa 75kW 

12. Zamawiający jest zaliczony do IV grupy przyłączeniowej i do  grupy taryfowej 

C22a 

13. Wielkość mocy umownej ograniczona nastawieniem lub wielkością zabezpieczeń 

przedlicznikowych P=75kW, przy współczynniku tg φ = 0,4, napięciu 

znamionowym Uzn = 0,4kV. 

14. Układ pomiarowy:  

1.1. Typ układu półpośredni, miejsce zainstalowania układu pomiarowego złącze 

ZKP przed ogrodzeniem obiektu (wejście od strony Al. Marszałka J. 

Piłsudskiego). Układ pomiarowy energii elektrycznej składa się z następujących 

urządzeń: 

a. układ pomiarowo-rozliczeniowy – licznik ZMD410CT44.0459, 5A, 230/400 

V, 

b. przekładniki w układzie pomiarowym – przekładniki prądowe 150/5 A 

c. typ i wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych – zabezpieczenie 160 A 

1.2. Urządzenia komunikacyjne w układzie pomiarowo- rozliczeniowym energii 

elektrycznej – moduł komunikacyjny CU-P32GPRS. 

1.3. Układ pomiarowy energii elektrycznej oraz układy transmisji danych 

pomiarowych stanowią własność OSD. 

1.4. Koszty związane z eksploatacją, legalizacją i naprawą układu pomiarowo-

rozliczeniowego ponosi OSD. 

1.5. Koszty transmisji danych pomiarowych oraz koszty eksploatacji i naprawy 

urządzeń służących do transmisji ponosi OSD. 

15. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii 

elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z właściwym OSD) 

odbywać się będzie według jednego, wspólnego i opisanego w punkcie 11 

niniejszego załącznika, układu pomiarowo - rozliczeniowego. Zamawiający nie 
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przewiduje zainstalowania innego (lub dodatkowego) układu pomiarowego ponad 

opisany w pkt 11, z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii 

elektrycznej przez dwa odrębne podmioty. 

16. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną i obowiązującą Generalną Umowę 

Dystrybucyjną zawartą  z właściwym Zamawiającemu (URD) Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD), czyli PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko 

– Kamienna z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 

Skarżysko-Kamienna, 

17. Wykonawca gwarantuje świadczenie (w ramach zawartej umowy sprzedaży) 

usługi bilansowania handlowego m. in. zgodnie z wytycznymi zawartymi w  

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 

zwanej dalej- dalej IRiESD.   

18. Wykonawca, zgodnie z  IRiESD wskaże właściwemu OSD podmiot 

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB). 

19. Zamawiający upoważnia i zobowiązuje Wykonawcę (OH) do złożenia, w imieniu 

Zamawiającego, zgłoszenia o wyborze Sprzedawcy energii elektrycznej 

operatorowi systemu dystrybucyjnego (OSD). Ponadto Zamawiający upoważnia 

i zobowiązuje Wykonawcę (OH) do dopełnienia wszelkich formalności 

związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy w tym 

dotyczących OSD: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna. 

20. Wykonawca zapewni, że będzie wspierał działania Zamawiającego, dotyczące 

zapewnienia właściwych parametrów dostarczanej energii oraz odpowiednio 

wysokich standardów obsługi dystrybucyjnej, związane z dostawą energii 

elektrycznej do Zamawiającego u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

21. Wykonawca zapewni, że wykona przedmiot zamówienia w sposób zgodny 

z obowiązującym prawem, a w szczególności z następującymi aktami prawnymi: 

a. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, 

poz. 625 z późn. zm.), 

b. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

(Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), 

c. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie 
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szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną (Dz. U. z 2007 r. nr 128, poz. 895 z późn. zm.), 

d. Polska Norma nr 50160 (i odpowiadająca jej EN 50160), 

e. Dyrektywa 2003 / 54 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 

2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i 

uchylająca dyrektywę 96 / 92 / WE (Dz. U. UE L z dnia 15 lipca 2003), 

f. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 

g. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7124-34(5)/2010/MiKo 

z dnia 04 października 2010 r. 

h. Umowa na świadczenie usług dystrybucji nr UD/ZEORK-

OSD/MPIT/0070/2010, obowiązująca od dnia 01 marca 2010 roku, zawarta z 

PGE ZEORK Dystrybucja sp. z o. o. w Skarżysku –Kamiennej  (obecnie: PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna) 

i. Wykonawca zapewni, że w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających 

z realizacji umowy sprzedaży ponad opłaty zawarte w formularzu ofertowym 

stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. 

22. Warunki płatności.  

22.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą 

w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie bieżących wskazań 

zainstalowanego układu pomiaroworozliczeniowego (licznika) według 

stawek opłat za sprzedaż energii elektrycznej określonych w ofercie. 

22.2. Płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą na 

podstawie faktur VAT uwzględniających rozliczenia określone w punkcie 1 

niniejszego rozdziału. 

22.3. Płatności następować będą przelewem we wskazanym przez 

Wykonawcę terminie, który będzie tak ustalony, że uwzględni każdorazowo 

konieczność dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 

Zamawiającemu na 14 dni przed upływem terminu płatności. W razie 

niedochowania 14 dniowego terminu przewidzianego do dostarczenia faktury, 

termin płatności ulega automatycznemu przesunięciu o ilość dni opóźnienia. 

4) Wykonawca zobowiązany jest w treści faktury VAT wskazać numer 



DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
SIWZ – przetarg nieograniczony nr A.26.13.2016 

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach 
Strona 25 

 

rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew. 5) Za dzień zapłaty 

faktury VAT uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 6) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu 

standardy jakości obsługi w zakresie świadczeń usług nieodpłatnego 

udzielania informacji w sprawie rozliczeń na każde żądanie Zamawiającego. 

23. Strony zobowiązane się do:  

23.1. niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach 

lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych 

okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię; 

23.2. zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do 

materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

24. W przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń w 

dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający dostosuje dobowy pobór energii do 

planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego 

zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. 

25. Bilansowanie handlowe. 

25.1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe 

jest to zgłoszenie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe realizacji umów 

sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i 

prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo 

pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla 

każdego okresu rozliczeniowego. 

25.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

25.3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i 

obowiązków związanych z bilansowaniem. 

25.4. Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z 

niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych 

do OSD, przysługują Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ A.26.13.2016 

 

ISTO TN E POST ANOW I EN IA UM OW Y  

 

UM OWA N r A. 26 . 1 3 . 2016  

 

zawarta w dniu ........................ w Starachowicach, pomiędzy: 

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach 

z siedzibą w Starachowicach, przy ul. Wielkopiecowej 1, NIP 664-19-43-885, Regon 292650289 

Wpisane  do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu Starachowickiego pod nr 

RIK/1/2000/02.01.2001 zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 reprezentowanym przez, Pawła Kołodziejskiego – Dyrektora Muzeum 

a  

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez 

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

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

 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych ze sprzedażą 

energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych na zasadach 

określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2006 r. Nr 

89 poz. 625 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, 

przyłączeniem i opomiarowaniem energii. 

2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

a. Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

się dystrybucją energii elektrycznej;  
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b. Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich 

wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu 

realizacji niniejszej Umowy; 

c. Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej 

zużytej przez dany rodzaj odbioru; 

d. Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 

a OSD określająca prawa i obowiązki związane  ze świadczeniem przez OSD usługi 

dystrybucji energii elektrycznej;  

e. punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem 

dostarczania energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług 

dystrybucji;  

f. faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na 

podstawie odczytów układów pomiarowych;  

g. okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami 

urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej -zgodnie z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD;  

h. Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 

poz. 625 z późn. zm.) 

3. Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia”, stanowiąca integralną część umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, energii elektrycznej do instalacji elektrycznej 

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach 

zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Wielkopiecowej 1. 

2. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania 

umowy do punktu poboru Zamawiającego szacuje się w wysokości135000kWh w tym w 

strefie szczytowej. 40000kWh , pozaszczytowej 95000kWh. 

3. Określenie przewidywanego poboru energii stanowi element służący tylko do określenia 

wartości umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii w 

podanych ilościach. 
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4. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii 

elektrycznej dla punktu poboru Zamawiającego określane są każdorazowo w Umowie o 

świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

5. 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 

Zamawiającego na podstawie wskazań układów pomiarowych. 

6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii 

elektrycznej określonej w §5 ust. 1. 

7. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na 

potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem 

energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. 

 

§3 

Standardy jakości obsługi 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu 

przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 

189 poz. 1126) 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 urządzeń i instalacji 

elektrycznych w poszczególnych punktach poboru. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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a. Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

b. Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, 

dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. 

 

§ 5. 

Zasady rozliczeń 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii 

elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi: 

dla strefy szczytowej ................ zł/kWh , 

dla strefy pozaszczytowej ……............... zł/kWh. 

2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania 

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 ceny jednostkowej energii elektrycznej 

określonej w §5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca 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 

14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora 

systemu dystrybucyjnego. 

 

§ 6. 

Płatności 

1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia 

faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
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wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury 

adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. 

Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni.  

 

§ 7. 

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw. 

1. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru z dniem ………………  lecz nie 

wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze sprzedawcy. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia  31.12.2017 r. 

3. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej 

przez Wykonawcę. 

4. Dla realizacji Umowy konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów: 

a)  Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

b)  Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 8. 

Zmiany umowy. 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy zmiana postanowień umowy może być dokonana w 

formie pisemnego aneksu i może dotyczyć: 

a. zmiany stawki akcyzy – Zamawiający dopuszcza w takim przypadku zwiększenie 

lub zmniejszenie cen jednostkowych netto o wartość dokonanej zmiany; 

b. zmiany stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza w takim przypadku 

zwiększenie lub zmniejszenie cen jednostkowych brutto, o wartość dokonanej 

zmiany; 
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c. w innych sytuacjach, których nie było można przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do 

warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania 

zamówienia , umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż Ci, którzy brali 

udział w postępowaniu lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która 

pierwotnie została dopuszczona. 

2. Każdorazowa zmiana postanowień zawartej umowy wymaga zaakceptowania przez obie 

strony i zostanie dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie 

powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody. 

3. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję 

zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 

4. Nie stanowi zmiany Umowy: 

a. zmiana nr rachunku bankowego wykonawcy lub zamawiającego, 

b. zmiana grupy taryfowej, 

c. zmiana adresu do korespondencji, 

d. zmiana siedziby strony,  

e. zmiana ilości punktów poboru energii (PPE), przy czym rozliczenie dodatkowych 

punktów będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według 

tej samej stawki rozliczeniowej, zaistnienie okoliczności, o których mowa wyżej 

wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony. 

5. Dopuszcza się również zmiany Umowy w okolicznościach przewidzianych w art. 144 ust. 

1 pkt 2 – 6  ustawy Pzp.  

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały 

polubownie. 

2. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego 

rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień 

publicznych(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655) i przepisy ustawy – Kodeks Cywilny. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 
 

Zamawiający             Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do SIWZ A.26.13.2016  

 
_____________________________ 
Pełna nazwa wykonawcy 
 
_____________________________ 
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 
 

OFERTA 
Na dostawę energii elektrycznej dla Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach 

(znak sprawy: A.26.13.2016) 
 

Oferujemy wykonanie dostawy na warunkach określonych w siwz za cenę brutto: .......................................zł 
/słownie: ..........................................................................................................................................................zł/ 
Stawka VAT: .........................% 
 
Cena ofertowa wynika z poniższego formularza cenowego  zawierającego ceny jednostkowe. 

Lp. Szacunkowe zapotrzebowanie 
kWh 

Cena jednostkowa 
zł/kWh Wartość netto Wartość brutto 

 
1 

 
Strefa szczytowa – 40000 …………………… ………………… ……………………… 

 
2 

 
Strefa pozaszczytowa – 95000 …………………… …………………. ……………………. 

 
Razem wartość brutto – cena ofertowa 

 
…………………….. 

Jednocześnie oświadczam/my, że: 
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania Oferty. 
2. Akceptujemy postanowienia zawarte w Istotnych postanowieniach umowy i w przypadku wyboru naszej 

oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez 
zamawiającego. 

3. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. 
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie uprawnienia, umowy zezwolenia umożliwiające należyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia, w szczególności posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną o numerze 
____________wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu ________ której okres ważności 
przypada na dzień _____________. 

6. Oferta zawiera*/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z 
późn. zm.). Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są na stronach ________________ 
Oferty*. 

7. Do oferty dołączamy pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy. 
8. Sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla 

potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę – 
konsorcja/spółki cywilne):_________________________________________________________________ 

9. Numer faks/adres e-mail, na który należy przekazywać informacje i zawiadomienia ___________________ 
10. Zamówienie zrealizujemy – *sami/*przy udziale podwykonawców w zakresie:_________________________ 
Oferta wraz z załącznikami zawiera .................... ponumerowanych stron.  
 
 
 
..........................................................                      ........................................................................... 
                      /Miejsce i data/                                                           /Podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4 do SIWZ A.26.13.2016  

_____________________________ 
Pełna nazwa wykonawcy 
 
_____________________________ 
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

oraz  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

My, niżej podpisani  
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. Dostawa energii elektrycznej numer sprawy A.26.13.2016   , my, niżej podpisani oświadczamy, że : 
1. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 oraz 

ust. 5 pkt 1, 2, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadamy Koncesję 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną, 
*Jednocześnie informujemy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegamy na zdolnościach 
nw. podmiotów, tj. : 
 
1. _____________________________ ____________________________  ________________ 

pełna nazwa    adres i telefon    numer NIP 
 
 
oraz oświadczamy, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim powołujemy się na ich zasoby, tj. ______________________________. 
 
*Oświadczamy, że nw. podwykonawcy, którym zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia – zgodnie z informacją 
zamieszczoną w Formularzu oferty– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
1. _____________________________ ____________________________  ________________ 

pełna nazwa    adres i telefon   numer NIP 
 
 
 
__________________ dnia ____________ r. 
 

_______________________________________ 
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób uprawnionej/ych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ A.26.13.2016  
 
__________________________________ 
Pełna nazwa wykonawcy 
 
__________________________________ 
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 
 
 
 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa energii elektrycznej numer sprawy A.26.13.2016   , my, niżej 
podpisani  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
*oświadczamy, iż należymy do tej samej grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
*oświadczamy, iż nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
 
 
___________________ dnia ___________________  r. 
 
 

________________________________________ 
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób uprawnionej/ych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*Niepotrzebne skreślić 
 
 

 
                                                
1 


