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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ 
NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 

UST 8, USTAWY ZDNIA 29.01.2004 – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 

I. Zamawiający 
Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk 

ul. Bałtycka 5 
44 100 Gliwice 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.iich.gliwice.pl 
e-mail secret@iich.gliwice.pl 
fax: 032 231 03 18 
NIP: 631 – 011-22-39 
8:00 – 15:00 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego. 
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
3. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 

1) Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą”, 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 231.), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1650) 
 

III. Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Instytutu 
Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Informatyki 
Teoretycznej i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przy ulicy 
Bałtyckiej 5 w Gliwicach w roku 2014, w ilości szacunkowej 450 MWh w skali 
roku.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  
elektryczność, kod CPV 09310000 – 5. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 
 
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia. 
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VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 

VII. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
 
VIII. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  
 
IX. Podwykonawstwo 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części  zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom (inne informacje Wykonawcy – patrz Formularz 
ofertowy Wykonawcy, Załącznik Nr 2 do SIWZ). 
 
X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień w przypadku gdy Wykonawca 
przedłoży - aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1  
- Załącznik nr 4 do SIWZ. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 
- Załącznik nr 4 do SIWZ. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1  
- Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

 

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
wg kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez 
Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń 
i dokumentów. 
 

2. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
i art.24 ust.2 pkt.5 ustawy. 

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
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w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający żąda następujacych dokumentów: 
1) Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

wg Załącznika nr 4 do SIWZ; 
2) Kserokopii aktualnej decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki udzielającej Wykonawcy koncesji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.  

 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym 
i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności za dowód przyjmuje się pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie 
podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę 
udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli 
wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, musi jasno wskazywać jakiego 
charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z w/w podmiotem, a także inne 
istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.  
 
Dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami § 7 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 

 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia 
wraz ofertą: 
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z Załącznikiem 

nr 3 do SIWZ; 
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty składa każdy z podmiotów oferty wspólnej. 

3) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
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4) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

5) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) - 8) ustawy, mają 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca 
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego 
albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych 
osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5) - 8) ustawy wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób 
lub przed notariuszem. 

6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej to zamiast dokumentów o których mowa ppkt 2) 
i 4) — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w ppkt 3) — 
składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy. 

8) Dokumenty, o których mowa w ppkt 6) lit. a) i b) oraz w ppkt 7), powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  
składania ofert. 

9) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ppkt 6) i 7), zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 

10) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 

11) W przypadku gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
oświadczenie, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg treści 
określonej w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

12) W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany 
jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
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konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) wg treści 
określonej w Załączniku nr 5a do SIWZ. 

13) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym 
przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania.  

14) W przypadku, o którym mowa w ppkt 13) Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną 
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie 
z ustanowionym pełnomocnikiem.  

15) W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie wraz z ofertą 
dodatkowo należy przedłożyć:  

- pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania 
wykonawców występujących wspólnie  

- dokumenty wymienione w części XI pkt.2 SIWZ wystawione 
indywidualnie dla każdego z Wykonawców.  

16) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, 
że warunki określone w części X pkt.1 SIWZ spełniają łącznie i na tę 
okoliczność załączyć dokumenty wymienione w części XI pkt.1 SIWZ. Jeżeli 
jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można 
przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.  

17) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.  

Dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z 
przepisami § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane.  

 

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się wykonawców 
z Zamawiającym 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną: 

a)  w formie pisemnej muszą być skierowane na adres: 
Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk 

ul. Bałtycka 5 
44 100 Gliwice, 

b) faksem na nr 32 231 03 18, 
c) drogą elektroniczną na adres secret@iich.gliwice.pl. 

 
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami. 

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się 
z Wykonawcami są: 

a)  mgr Irmina Pszeniczny – Pizoń – Sekretarka 
 tel. 032 231 08 11, wew.143, 
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b) mgr Anna Zapiór - Stasiak – Specjalista ds. zamówień publicznych  
tel. 032 231 08 11, wew.223, 

w terminach:  poniedziałek – piątek, w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00 .  
3. Zamawiający i Wykonawca na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdza fakt 

otrzymania informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną. 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, wnioskiem o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazanym pisemnie, faxem lub 
drogą elektroniczną. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż: 
− na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
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. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

8. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane 
zostaną, z zachowaniem formy pisemnej wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie 
internetowej zgodnie z wskazaniem w części I SIWZ. 

9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 
jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia 
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy 
Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszczone na stronie internetowej. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy 
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

  
XIII. Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
XIV. Termin związania ofertą 
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 
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XV. Opis przygotowania oferty 
1. Oferta składa się z: 

1) Formularza ofertowego sporządzonego zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 2 i 2.1 
do SIWZ 

2) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części XI SIWZ 
3) pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika 

z dokumentów rejestrowych. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty, 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem 

czytelnym i trwałym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza 
przysięgłego. W razie wątpliwości uznaje się iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą.  

5. Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów wraz 
z załącznikami. 

6. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zleceniami oraz przedstawionymi 
przez zamawiającego wzorami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane dane 
i informacje. 

8. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

9. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

10. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 

11. Dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.  

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
Zamawiający uzna za prawidłowe poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonane 
przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika. 

13. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby podpisującej ofertę. 

14. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem 
Wykonawcy.  

15. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (lub zszyte) w sposób trwały, 
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

16. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. 
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U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, 
musi zamieścić adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego 
punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron 
zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica 
przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść 
każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: 
nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności. 

17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako 
jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do 
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.  
 

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zaadresowanej: 

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk 
ul. Bałtycka 5 

44-100 Gliwice 
z dopiskiem: 

Oferta na dostawę energii elektrycznej do Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej 
Akademii Nauk oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN 

znajdujących się w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5 w Gliwicach  
w roku 2014. 

Nie otwierać przed dniem 31.10.2013 godz. 10:15 
 

2. Na kopercie musi figurować nazwa i adres Wykonawcy. 
3. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie koperty ponosi Wykonawca. 
4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi 

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

ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian w ofercie należy złożyć według takich 
samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie „ZMIANA”. Wykonawca 
wycofując ofertę obowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez 
osobę uprawnioną do reprezentacji. 
 

6. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w: 
Sekretariacie Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk 

ul. Bałtycka 5, 44 -100 Gliwice (pokój nr 212) 
 

do dnia 31.10.2013 do godz. 10:00. 
 

od poniedziałku do piątku, w godzinach: od godz. 8:00 do 15:00 
 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie 
zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

8. Otwarcie ofert jest jawne nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 31.10.2013r. 
o godz. 10:15 w: 

Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk 
ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, pokój nr 202 
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9. Sesja otwarcia ofert 

1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po terminie do ich składania 
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym 

wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3) Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością ich wpływu do 
zamawiającego. 

4) Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania, okres 
gwarancji, warunki płatności. 

5) Informacje, o których mowa w pkt. 2) i 4), przekazane zostaną niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena ofertowa musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 

należnego podatku VAT – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia. 
3. Cena może być tylko jedna.  
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związanie). 
5. Jako podstawę prawidłowego obliczenia ceny ofertowej przyjmuje się mnożenie 

podanej przez Wykonawcę ceny netto przez wartość prawidłowej stawki podatku 
VAT. Wynik mnożenia musi być zgodny za zasadami arytmetyki, w przeciwnym 
przypadku Zamawiający poprawia wynik mnożenia. Błędnie podana stawka podatku 
VAT jest błędem w obliczeniu ceny, co skutkuje odrzuceniem oferty na mocy art. 89 
ust.1 pkt 6 ustawy. 

6.  Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Szczegółowe wyliczenie poszczególnych składników ceny należy zamieścić 

w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2.1 do SIWZ, mnożąc ceny jednostkowe 
przez odpowiednie mnożniki. Jako podstawę prawidłowego obliczenia ceny 
przyjmuje się w/w mnożniki oraz podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe. 
Wynik mnożenia musi być zgodny z zasadami arytmetyki, w przeciwnym przypadku 
Zamawiający poprawia wynik mnożenia.  

8. Cenę jednostkową netto sprzedaży energii elektrycznej należy podać 
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast pozostałe pozycje 
– z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

9. Cena jednostkowa musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, oraz należności wynikające z obwiązujących 
przepisów 

10. Cena nie jest ceną ryczałtową, szacowane zużycie 450 MWh w ciągu roku, 
służy tylko przygotowaniu oferty. Rozliczenia odbywać się będą 
w oparciu o ceny jednostkowe i faktyczne zużycie energii. 

11. Cena w trakcie trwania realizacji umowy może ulec zmianie tylko w przypadku 
zmiany stawki VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej 
podatkiem akcyzowym.  

 
XVIII. Kryteria oceny oferty 
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium: cena –waga 100% 
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Zasady obliczania punktów w kryterium „cena” 
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie 

podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze 
kryterium, 

2. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie 
podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone 
wg poniższego wzoru: 

 
W obliczana = (C min / C bo) x W max 

gdzie: 
W obliczana – wartość punktowa badanej oferty, 
W max – 100 punktów, 
C min – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców, 
C bo – wartość ceny badanej oferty. 
 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą ilość 

punktów. 
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

 
XIX. Wybór Wykonawcy i tryb ogłoszenia wyniku przetargu 
1. Oferty oceniane będą w dwóch etapach: 

1) I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 
a) Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych i SIWZ zostaną odrzucone. 
b) Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez 

Wykonawców niepodlegających wykluczeniu zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych i SIWZ. 

c) Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków postępowania lub, którzy złożyli 
dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 
ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

d) Oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust.3 ustawy 
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu , w którym upłynął 
termin składania ofert. 

e) W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może 
żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
przez nich ofert stosownie do art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i SIWZ. 

2) II etap:. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium: cena –
waga 100% 
a) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą w oparciu kryterium oceny ofert opisanego w pkt XVIII 
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SIWZ 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

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, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca 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 ustawy, po upływie którego 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 
1) w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
2) na stronach internetowych zamawiającego.  

 
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXI. Zaliczki 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
XXII. Warunki umowy 
1. Ogólne warunki umowy przedstawiono w załączniku Nr 6 do SIWZ. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
4. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą. 
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 
10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których 
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 
przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 

 
XXIII. Warunki zmian w umowie 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku 
wystąpienia jednej z okoliczności wymienionej poniżej: 
1. Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

wartość przedmiotu zamówienia (np. zmiana podatku VAT lub ustawowej zmiany 
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym), oraz zmiana aktualnie 
obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, 

2. Zmiana danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 
3. Zmiana wartości mocy umownej i zainstalowanej. 
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XXIV. Środki ochrony prawnej 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się 

prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym. 
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.  
 
XXVI. Informacje dodatkowe 
Zasady udostępniania dokumentów. 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po 

upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z 
wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione 

zostaną dokumenty, 
4) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 

wynosi 0.1 PLN, 
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w 

czasie godzin jego urzędowania. 
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
XXVII. Załączniki 
Załączniki do specyfikacji: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
2. Formularz ofertowy, 
2.1 Formularz cenowy, 
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
5. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 
5a Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, wraz z listą podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, 
6. Ogólne warunki umowy. 
 
Gliwice 15.10.2013 
 

 
Podpis osoby uprawnionej    



Nr sprawy KZP-2140-3/13 

Strona 15 z 29 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Instytutu 
Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Informatyki 
Teoretycznej i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przy ulicy 
Bałtyckiej 5 w Gliwicach w roku 2014. 

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2014r do 31.12.2014 

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowną Generalną umowę 
dystrybucyjną z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
tj. TAURON Dystrybucja GZE S. A.. 

2) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się ze wzorem umowy o świadczenie 
usług dystrybucji firmy TAURON Dystrybucja S.A. i spełnienia wszelkich 
obowiązków jakie ona nakłada na Wykonawcę w związku z wyborem jego 
oferty na sprzedaż energii elektrycznej.  

3) Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany będzie do podjęcia wszelkich 
działań w imieniu Zamawiającego, w tym m.in. zgłoszenia do TAURON 
Dystrybucja GZE S.A. zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz złożenia 
operatorowi systemu dystrybucyjnego, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia 
o zawarcie umowy na dostawę energii. 

4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił bilansowanie sprzedaży 
energii elektrycznej, a koszty ujął w cenie energii elektrycznej. 

4. Dane niezbędne do przygotowania oferty: 

Uwaga: Do obliczeń ofertowych należy przyjąć wartość mocy umownej 
na poziomie 100 kW i rocznego zużycia energii 450 MWh. 

Miejsce dostarczania i odbioru energii 
elektrycznej 

Zaciski przekładników prądowych 6 kV 
od strony zasilania w stacji G 60 
(oznaczenie Vattenfall Distribution 
Poland S. A - obecnie TAURON 
Dystrybucja GZE S.A.) położonej przy 
ul. Bałtyckiej 5. 

Napięcie zasilania 6 kV 
Moc przyłączeniowa 150 kW 
Moc umowna 100 kW 
Roczne zużycie energii 450 MWh 
Grupa przyłączeniowa wg R.M.G. z dnia 
2.07.2007 III(6kV. N>40 kW) 

Układ pomiarowy(własność 
Zamawiającego) 

- Licznik rozliczeniowy ZMD 405 CT, 
- Licznik rezerwowy ZMD 410 AT 
- Przekładniki IMZ 12, 
- Przekładniki UMZ 12-1, 
- Tgφ ≤ 0,4. 
- Zegar synchronizujący typu MK6 w 

wersji DCF 77 
Grupa taryfowa  B21 



Nr sprawy KZP-2140-3/13 

Strona 16 z 29 
 

 
1) Podane w tabeli szacowane zużycie 450 MWh w ciągu roku, służy tylko 

przygotowaniu oferty. Rozliczenia odbywać się będą w oparciu o ceny 
jednostkowe i faktyczne zużycie energii. 

2) W tabeli podano szacunkowo moc umowną w wysokości 100 kW. Zmiany 
zamówionej mocy umownej odbywać się będą na zasadach określonych w 
taryfie OSD. 

3) Układy pomiarowo-rozliczeniowe przystosowane są do zdalnego odczytu oraz 
spełniają wymogi zasady TPA. 
 

5. Dodatkowe informacje 

1) Zamawiający ma podpisaną umowę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia o świadczenie usług dystrybucji z Vattenfall 
Distribution Poland S.A. (obecnie TAURON Dystrybucja GZE S.A.) od dnia 
01.01.2012r. 

2) Po zawarciu umowy z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana, 
Zamawiający na żądanie Wykonawcy, przekaże w uzgodnionym terminie 
wszelkie informacje i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy, a także udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do 
reprezentowania przed OSD w kwestiach związanych ze zmianą sprzedawcy i ze 
zgłoszeniem umowy sprzedaży. 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO INSTYTUTU INŻYNIERII CHEMICZNEJ 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ INSTYTUTU INFORMATYKI T EORETYCZNEJ I 

STOSOWANEJ PAN ZNAJDUJ ĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PRZY ULICY  
BAŁTYCKIEJ 5 W GLIWICACH w roku 2014 

  
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa:
 .......................................................................................................................... 
   
Siedziba:
 .......................................................................................................................... 
   
Adres poczty elektronicznej:................................................   

Strona internetowa:     ................................................   

Numer telefonu:     ................................................ 

Numer faksu:     ................................................ 

Numer REGON:     ................................................ 

Numer NIP:      ................................................  

 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Instytut In żynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk 
ul. Bałtycka 5 
44 100 Gliwice 
 
Zobowiązanie Wykonawcy: 
 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostaw ę energii elektrycznej do Instytutu In żynierii 
Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu In formatyki Teoretycznej 
i Stosowanej PAN znajduj ących si ę w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5 
w Gliwicach w roku 2014 , numer sprawy KZP-2140-3/13, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT........................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................) 

2. Stawki podatku VAT zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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3. Cena oferty jest ostateczną sumaryczną ceną, obejmuj ącą wszystkie koszty 
zawiązane z realizacj ą przedmiotu zamówienia z uwzgl ędnieniem wszystkich 
opłat w tym kosztów bilansowania sprzeda ży energii . 

4. Dołączam do oferty wypełniony formularz cenowy – załącznik 2.1 do SIWZ. 

 
5. Oświadczam, że działam na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn.zm.), przepisach 
wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz.623). 

6. Oświadczam, że: 

Wykonam zamówienie publiczne w terminie  …………………….   
Termin płatności:.......... dni   
 
7. Ponadto oświadczam, że posiadam stosown ą generaln ą umow ę dystrybucyjn ą 

z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.  

 
8. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: 
.......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: 
.......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności 
 
9. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
*niepotrzebne skreślić 
10. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1) Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 

2) Oświadczam, że uważam się za związanego z ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3) Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
ogólne warunki umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i 
zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

4) Oświadczam, że zobowiązuję się przesłać zwrotne potwierdzenie otrzymanej 
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie Ustawą, w dniu jego 
otrzymania. 
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Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań, do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
Zastrzeżenie Wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 
udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje Wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Data......................    ..................................................................................  

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2.1 do SIWZ  

 
FORMULARZ CENOWY 

 
 
 

Lp. Rodzaj opłaty/ składniki 
ceny 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Mnożnik Wartość  

w PLN netto 
Wartość  

w PLN brutto 

1 
Roczne zużycie energii 
 w zł/MWh  450 MWh 

  

2 Opłata za obsługę w zł/m-c  12 m-cy   

3 Inne opłaty (wymienić 
wszystkie) w zł/m-c  12 m-cy   

RAZEM CENA OFERTY  

 
 
 
 
 
 
Data......................    ..................................................................................  

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
Uwaga  

Cenę jednostkową netto sprzedaży energii elektrycznej należy podać z dokładnością 

do czterech miejsc po przecinku, natomiast pozostałe pozycje – z dokładnością 

dwóch miejsc po przecinku.  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres Wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

 

 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

dostaw ę energii elektrycznej do Instytutu In żynierii Chemicznej Polskiej Akademii 
Nauk oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stos owanej PAN znajduj ących si ę 

w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5 w Gliwicach w rok u 2014  
 

 
Oświadczam/ oświadczamy*, że nie podlegamy wykluczeniu  z postępowania 

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) 

 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam 
/załączamy* wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
* niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
                ...........................................................................................  

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 
 
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

dostaw ę energii elektrycznej do Instytutu In żynierii Chemicznej Polskiej Akademii 
Nauk oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stos owanej PAN znajduj ących si ę 

w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5 w Gliwicach w rok u 2014,  
 

oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

na dzień składania ofert, spełniam warunki dotyczące: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

• posiadania wiedzy i doświadczenia; 

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;  

• sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 
Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie 
informacje są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
 
      .........................................................................................  

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 
 
 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 

 
 
 
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę energii 

elektrycznej do Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu 
Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przy ulicy 
Bałtyckiej 5 w Gliwicach w roku 2014, oświadczam, że nie należę do grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 
 

 

 

 

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

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5a do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej 
do Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Informatyki 
Teoretycznej i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5 
w Gliwicach w roku 2014, oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, o której 
mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

 
Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2 lit. d Prawo zamówień publicznych, 

składam/składamy pełną listę podmiotów razem z którymi należymy do grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.): 

 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Nazwa grupy kapitałowej:  
 
…………………………………………………………………..……………………………………………  
 
 
L.p Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

...   
 

   
 

   
 

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

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

Zawarta w dniu **.**.2013 roku 

Nr ********* 

Pomiędzy Instytutem In żynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk  z siedzibą 

w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej 5, REGON 000564694, NIP 631-011-22-39, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. prof. dr hab. inż. Krzysztofa Warmuzińskiego - Dyrektora Instytutu 

2. mgr Barbarę Sadkowską – Główną księgową 

a  

firmą ******* 

z siedzibą w*********, 

NIP: ********* 

REGON: ********* 

KRS******* 

reprezentowaną przez: 

1.  

2.  

zwaną dalej „Wykonawcą”.  

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do Instytutu Inżynierii 

Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Informatyki 

Teoretycznej i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przy ulicy 

Bałtyckiej 5 w Gliwicach w roku 2014 przez Wykonawcę na potrzeby 

Zamawiającego. 

2. Umowa została zawarta na podstawie przepisów ustawy „Prawo energetyczne” z dnia 

10 kwietnia 1997r. (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn.zm.), ustawy „Prawo zamówień 

publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 

907 z późn.zm.), aktów wykonawczych tych ustaw oraz na zasadach powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami ofertowymi 

stanowi integralną część umowy. 
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4. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r .. 

Dzień 01.01.2014r jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać energię elektryczną do Instytutu Inżynierii 

Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej 

i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5 w Gliwicach. 

2. Zamawiający zobowiązuje się kupować energię elektryczną w okresie 

od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 

3. Warunki świadczenia usługi dystrybucji określa Umowa o świadczenie usług 

dystrybucji zawarta pomiędzy Zamawiającym a Vattenfall Distribution Poland S.A. 

(obecnie TAURON Dystrybucja GZE S. A. ). 

4. Zamawiający nabywa energię elektryczną na potrzeby własne jako odbiorca 

końcowy. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu energię z zachowaniem standardów 

jakościowych obsługi klientów, określonych w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo 

energetyczne” (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn.zm.). 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi 

klientów, o jakich mowa w § 4 ust. 1, Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, 

przysługuje bonifikata lub upusty wg stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub każdym późniejszym akcie prawnym 

określającym stawki.  

§ 5. 

1. Ceny energii elektrycznej, stawki opłat dodatkowych oraz zasady ich stosowania 

określa oferta, która będzie podstawą rozliczeń między Stronami z tytułu sprzedaży 

energii elektrycznej. 

2. Cena jest gwarantowana w okresie realizacji zamówienia.  

3. Zamawiający oświadcza, że oszacował zapotrzebowanie na energię elektryczną 

w 2014 roku z należytą starannością, Podstawę do rozliczeń za sprzedaną energię 

elektryczną stanowią dane zarejestrowane przez układy pomiarowe, czyli rzeczywiste 

zużycie a nie szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną.  
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4. Zamawiający nie poniesie żadnych kar finansowych z tytułu pobrania większej lub 

mniejszej ilości energii od zaplanowanej i określonej w opisie przedmiotu zamówienia.   

5. Rozliczenia między Stronami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej będą zgodne 

z okresem rozliczeniowym stosowanym przez operatora systemu dystrybucyjnego, 

z którym Zamawiający ma podpisaną umowę. 

 

§ 6. 

1. Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez 

Wykonawcę, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

2. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 

w terminie ……dni od daty wystawienia faktury. 

3. Za przekroczenie terminów płatności Wykonawcy przysługiwać będą odsetki 

ustawowe. 

4. Przez datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

przez jego bank. 

 

§ 7. 

1. Niniejsza umowa jest ważna przy jednoczesnym obowiązywaniu Generalnej umowy 

dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) a Wykonawcą 

2. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się ze wzorem umowy o świadczenie usług 

dystrybucji firmy TAURON Dystrybucja GZE S.A. wraz z załącznikami i spełnienia 

wszelkich obowiązków jakie ona nakłada na Wykonawcę w związku z wyborem jego 

oferty na sprzedaż energii elektrycznej.  

3. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, w tym koszty związane 

z dopełnieniem w/w obowiązków przez Wykonawcę oraz koszt bilansowania 

sprzedaży energii.  

 

§ 8. 

1. Wykonawca może wypowiedzieć umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii 

elektrycznej w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię 

o 30 dni od upływu terminu płatności. Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Zamawiającego o zamiarze wypowiedzenia umowy z tego tytułu oraz wyznaczenia 

nowego terminu płatności.   

2. Jeżeli Wykonawca nie dopełni w terminie zobowiązań leżących po jego stronie 

i zawartych w obowiązkach określonych w umowie o świadczenie usług dystrybucji, 
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co w konsekwencji spowoduje konieczność zakupu energii elektrycznej u sprzedawcy 

rezerwowego lub inne konsekwencje finansowe (np. kary), to Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami wynikającymi z różnicy ceny sprzedaży energii elektrycznej 

sprzedawcy rezerwowego a ceny oferty Wykonawcy wybranego w niniejszym 

postępowaniu przetargowym powiększonymi o inne poniesione przez Zamawiającego 

koszty.  

3. W przypadku niedopełniania zobowiązań umowy leżących po stronie Wykonawcy 

przez okres dłuższy niż 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia 

umowy jak z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z konsekwencją określoną 

w p. 4 niniejszego paragrafu.   

4. Za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% ceny określonej w ofercie. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczanie energii elektrycznej 

w przypadkach wystąpienia ograniczeń związanych z zagrożeniem życia, zdrowia lub 

mienia, działania siły wyższej, wyłącznej winy Zamawiającego, wystąpienia 

planowanych przerw i ograniczeń w dostawie en. elektrycznej o czym powinien 

zawiadomić Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem, wprowadzenia wyłączeń 

awaryjnych itp.  

 

§ 9. 

1. W przypadku przekształceń własnościowych po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

będzie uprawniony do wskazania podmiotu należącego do grupy kapitałowej, do 

której należy Wykonawca, prowadzącego działalność w zakresie obrotu energią 

elektryczną, który przejmie prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy, co 

Zamawiający przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę. Z dniem takiego 

przeniesienia Wykonawca zostanie zwolniony z wszelkich obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy. Zamawiający zostanie powiadomiony o przeniesieniu wszystkich 

praw i obowiązków wynikających z Umowy na określony podmiot wraz ze 

wskazaniem daty takiego przeniesienia. 

 

§ 10. 

1. Wszelkie zmiany treści umowy muszą być zgodne z postanowieniami Art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i wymagają  zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy dotyczyć mogą: 
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a. zmian wielkości mocy umownej w przypadku potrzeby zwiększenia lub 

zmniejszenia mocy umownej i zainstalowanej 

b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na wartość przedmiotu zamówienia (np. zmiana podatku VAT lub ustawowej 

zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym) oraz zmiana 

aktualnie obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i aktów 

wykonawczych, 

c. zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy zgodnie z artykułem 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

Polubowny przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, zgodnie z regulaminem 

tegoż Sądu. 

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Liczba załączników: 

II.Kopia oferty z dnia **.**.2013 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 
 


