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Specyfikacja warunków zamówienia  

 

na dostawy pn.: 

 

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów  

Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w roku 2023” 

(postępowanie nr 246/S/D/2022) 

 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:  

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głównej 52, 

44-144 Nieborowice 

tel/faks (32) 332-7158, 

e-mail: ppk@pilchowice.pl  

adres strony internetowej: ppk.pilchowice.pl 

rodzaj zamawiającego: komunalna osoba prawna 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Zamawiający jest zamawiającym publicznym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

2. Zamawiający jest zamawiającym sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 

pkt 1 ustawy, wykonującym działalność sektorową w zakresie gospodarki wodnej związanej 

z obsługą sieci publicznej do produkcji i dystrybucji wody pitnej, dostarczania wody pitnej 

do tej sieci oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. 

3. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w zakresie gospodarki wodnej 

o wartości niższej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie 

z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy do niniejszego postępowania ustawy nie stosuje się.  

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu otwartego na 

podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” w Pilchowickim 

Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. (zwanego dalej „Regulaminem”, który jest 

dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 

stosuje się przepisy Regulaminu. 
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III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 17 obiektów Pilchowickiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nieborowicach na potrzeby eksploatacji 

obiektów związanych pozyskaniem wody pitnej oraz świadczeniem publicznych usług 

związanych z produkcją i dystrybucją wody pitnej a także z kanalizacją i oczyszczaniem 

ścieków, wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1385 z późn. zm.), zwanej 

dalej „Prawem energetycznym” oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie 1 roku kalendarzowego 

wynosi 825,33 MWh. 

4. Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

5. Punkty poboru energii elektrycznej objęte przedmiotem zamówienia będą znajdowały się w 

dwóch grupach taryfowych. 

6. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie podmiotem odpowiedzialnym za 

bilansowanie handlowe w rozumieniu Prawa energetycznego z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego: Tauron Dystrybucja S.A. i będzie ponosił wszelkie związane z tym koszty. 

7. Zamawiający informuje, iż posiada zawarte umowy na: 

- usługi dystrybucyjne energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 

umowa zawarta na czas nieoznaczony. 

- usługi zakupu energii elektrycznej, umowa zawarta na czas oznaczony tj. do 31 grudnia 

2022 r. 

8. Kod CPV:  

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 

V. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
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VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach dodatkowych, jeżeli zamawiający 

przewiduje udzielenie takich zamówień: 

Przewidywana ilość energii elektrycznej wskazana w SWZ ma charakter szacunkowy. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SWZ o wartości nie 

przekraczającej 10% wartości zamówienia wskazanej w umowie zawartej w wyniku niniejszego 

postępowania, na zasadach i warunkach określonych w SWZ i wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik nr 6. 

VII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie: 

Zamawiający nie dopuszczają składania ofert wariantowych. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

a) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

b) Zamawiający nie stawia warunku; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

c) posiadają zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: Tauron 

Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego lub promesę zawarcia takiej umowy w terminie umożliwiającym 

realizację zamówienia; 

d) w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert w niniejszym 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

sprzedaż co najmniej 1 GWh energii elektrycznej rocznie. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania w okolicznościach wskazanych w Regulaminie.  
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3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu lub 

oświadczenia, a także czy wymagany dokument lub oświadczenie potwierdza spełnianie 

warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu 

o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: 

spełnia/nie spełnia. 

4. W rozdziale IX SWZ, dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów jakie mają 

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń 

lub dokumentów żądają od Wykonawcy. 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu:  

1. Formularz oferty zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do SWZ. W celu 

potwierdzenia zgodności oferty z niniejszą SWZ, wykonawca załączy do oferty kosztorys 

ofertowy obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem poziomów 

grupowania elementów scalonych z przedmiaru robót. 

2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem wskazanym 

w załączniku nr 3 do SWZ.  

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedłoży wraz z ofertą 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

4. W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty wskazane w ust. 2 i 3 składa każdy 

z Wykonawców składających ofertę wspólną.  

5. W celu potwierdzenia uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej Wykonawca 

przedłoży wraz z ofertą kopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną. 

6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w rozdziale 

VIII ust. 1 pkt 3 SWZ: 

a) kopię umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: Tauron Dystrybucja 

S.A., umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 

za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub 
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promesy zawarcia takiej umowy, w terminie umożliwiającym realizację zamówienia 

(Wykonawca może zasłonić w tych dokumentach informacje finansowe, handlowe lub 

inne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy); 

b) Oświadczenie o wielkości sprzedaży energii elektrycznej według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni 

złożyć oddzielne oświadczenia). Dopuszcza się złożenie oświadczenia w formie 

np. „powyżej 3 GWh”. 

7. Dowód wniesienie wadium. 

8. Nie później niż w terminie 5 dni od publikacji przez Zamawiającego na stronie internetowej 

wskazanej w rozdziale I SWZ wykazu złożonych ofert, bez dodatkowego wezwania ze 

strony Zamawiającego Wykonawca złoży oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w 

załączniku nr 5 do SWZ.  

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 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. 

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 3 składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania.  

12. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa w 

przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, w 

zakresie co najmniej do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

13. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne 

dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie 

wynika z dokumentów wskazanych w ust. 3 lub ust. 9.  

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących każdego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez danego Wykonawcę. 

15.  Dokumenty (z wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa i formularza oferty), o których mowa 

w SWZ, Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym. Dokumenty pełnomocnictwa muszą być składane w 

oryginale lub w formie kopii potwierdzonej przez notariusza. 

16.  Zamawiający zastrzega prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

17.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub 

oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

potwierdzonym przez Wykonawcę. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku 

postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. 

18.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej SWZ, 

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego II z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami:  

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji porozumiewać się będą drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej 

ppk@pilchowice.pl, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania.  

mailto:ppk@pilchowice.pl
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2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo złożyć można osobiście w siedzibie 

Zamawiającego albo przesłać listownie na jego adres, wskazany w rozdziale I SWZ. W tym 

przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej 

adres. 

3. Zamawiający dopuszcza również formę elektroniczną w zakresie: 

1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty 

przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, 

2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści SWZ oraz odpowiedzi na 

te pytania przez Zamawiającego, 

3) przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji 

o wynikach postępowania,  

4) przesyłania przez Wykonawców wyjaśnień na żądanie Zamawiającego. 

4. Wszelkie informacje dotyczące postępowania, w tym zapytania i odpowiedzi dla 

Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na stronie 

internetowej Zamawiającego wskazanej w rozdziale I SWZ.  

5. W kwestiach spornych terminy liczone będą od dnia umieszczenia informacji na ww. stronie 

internetowej. 

6. Zamawiający nie będzie udzielać ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane zapytania. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po 

godzinach jego urzędowania tj. w godzinach od 15:00 do 07:00, zostanie potraktowana tak, 

jakby dotarła do Zamawiającego w dniu następnym. 

7. Przed upływem połowy terminu do składania ofert, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, zamieszczając je na 

stronie internetowej wskazanej w rozdziale I SWZ. 

XI. Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

XII. Wadium 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed terminem składania ofert wadium 

w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w formie 
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i na zasadach określonych w Regulaminie. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

na rachunek w Banku Spółdzielczym w Gliwicach nr 04 8457 0008 2004 0064 3340 0001.  

2. Wadium we wniesionej wysokości przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 

ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

3. W innych wypadkach, Zamawiający zwraca Wykonawcom wadium na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1. Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej SWZ.  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty 

i załączniki wymagane zapisami niniejszej SWZ.  

3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis 

poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty 

upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

5. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub 

czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  

7. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki 

i oświadczenia wymienione w rozdziale IX niniejszej SWZ.  
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8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

9.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie 

zaadresowanej na Zamawiającego i opisanej w następujący sposób:  

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  

ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice  

Przetarg otwarty pn.  

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów  

Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w roku 2023” 

POSTĘPOWANIE NR 246/S/D/2022 

NIE OTWIERAĆ PRZED 5.10.2022 R. GODZ. 10:00 

10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane.  

11. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być parafowane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.  

12. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, powinny spełniać 

następujące wymagania: 

1) oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy 

załączyć dokument pełnomocnictwa w formie zgodnej z wymaganiami SWZ; 

2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano 

w rozdziale IX SWZ; 

3) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może 

wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą 

co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, 

b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej 

rękojmi lub gwarancji; 

4) warunki określone w SWZ powinny być spełnione przez Wykonawców wspólnych 

łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada 

za spełnienie odpowiednich warunków SWZ; 

5) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych 

dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i 

korespondencję do pełnomocnika; 



SWZ na dostawy pn.:  

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.  

w roku 2023” (postępowanie nr 246/S/D/2022) 

 

 

Data publikacji SWZ: 15.09.2022 r.   str. 10 

6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

13. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1913), a Wykonawca składając ofertę skutecznie zastrzegł w odniesieniu do tych 

informacji, że nie mogą być one udostępnione.  

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, 

załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SWZ) składać należy w siedzibie 

Zamawiającego w terminie do 5 października 2022 r. do godziny 09:30 (decyduje termin 

doręczenia do siedziby Zamawiającego). 

2. Otwarcie ofert nastąpi 5 października 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.  

XV. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1. Wykonawcy winni podać cenę za oferowane zamówienie w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ w następującym układzie: 

Nazwa obiektu 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

dostawę 

energii 

elektrycznej 

[zł/kWh] z 

dokładnością 

do 4 miejsc 

dziesiętnych 

Szacunkowa 

ilość energii 

elektrycznej 

[kWh] 

Wartość netto 

[zł] 

Podatek VAT 

Wartość brutto 

[zł] 
Stawka 

% 

Wartość 

[zł] 

SUW Nieborowice, 

Oczyszczalnia 

ścieków (obiekty 

w poz. 1-2 

w załączniku nr 1 do 

SWZ w taryfie C21) 

 

610.000 

    

Pozostałe obiekty 

(obiekty w poz. 3-18 

w załączniku nr 1 do 

SWZ w taryfie C11) 

 

215.330 

    

RAZEM  -   

 

1. Podana „cena jednostkowa netto za dostawę energii elektrycznej” musi zawierać wszystkie 

koszty i opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, w tym podatek akcyzowy i koszty 
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związane z bilansowaniem handlowym określonym w Prawie energetycznym, z wyjątkiem 

podatku od towarów i usług (Podatek VAT). 

2. „Cena jednostkowa netto za dostawę energii elektrycznej” musi być podana z dokładnością do 

4 miejsc dziesiętnych. 

3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. 

4. Oceniana i porównywana będzie łączna wartość zamówienia brutto w PLN podana przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty. 

5. Wartość netto, brutto i podatek VAT powinny być podane z dokładnością do groszy.  

6. Wartość brutto winna obejmować kompletny zakres przedmiotu zamówienia, przy 

uwzględnieniu wymagań i warunków jego realizacji opisanych w niniejszej specyfikacji, a 

także uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z warunków przyszłej umowy. 

7. „Cena jednostkowa netto za dostawę energii elektrycznej” będzie traktowana jako ostateczna 

cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom w trakcie trwania umowy. Wartość 

tego elementu cenowego podana przez Wykonawcę będzie obowiązywała przez okres ważności 

umowy i nie będzie podlegały waloryzacji w okresie jej trwania, z zastrzeżeniem punktu 16.8. 

8. „Cena jednostkowa netto za dostawę energii elektrycznej” może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego. 

9. Stawka podatku od towarów i usług może ulec zmianie w czasie trwania umowy wyłącznie w 

przypadku ustawowej zmiany stawki tego podatku. 

10. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów i importu usług, 

w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy 

do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

XVI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą: 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN).  

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
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XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będą kierować się przy wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

1. Oferty oceniane będą według kryterium ceny:  

Kryterium nr 1 cena oferty (C) – waga 100%.  

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

z tytułu powyższego kryterium oceny ofert. 

3. Ocena punktowa ofert będzie dokonana przy zastosowaniu skali ocen od 0 do 100 punktów. 

4. Ocena punktowa (C) przyznana danej ofercie w zakresie kryterium nr 1 obliczona zostanie przez 

podzielenie łącznej wartości brutto w PLN oferty najtańszej przez łączną wartość brutto w PLN 

ocenianej oferty, a następnie poprzez pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez 

wagę tego kryterium: 

C = 
wartość brutto oferty najtańszej

wartość brutto ocenianej oferty
× 100 × 100% 

5. Wszystkie obliczenia związane z oceną ofert będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc 

dziesiętnych. 

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Zawarcie umowy na realizację danej części przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną.  

2. Zawarcie umowy nastąpi w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert na realizację danej części 

zamówienia. 

3. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu ważną polisę OC Wykonawcy na cały okres realizacji 

zamówienia. Przedkładana polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia.  
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XIX. 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:  

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ. 

XX. Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty  

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli zajdzie chociażby jedna z 

okoliczności wymienionych w § 19 Regulaminu.  

2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

3. Zamawiający odrzuci oferty: 

a) niezgodne z Regulaminem, 

b) których treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia 

c) których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

d) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

e) złożone przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

f) zawierające omyłki rachunkowe lub błędy w obliczeniu ceny, których nie można 

poprawić na zasadach określonych w Regulaminie, 

g) w których wykonawca zastosował nieprawidłową stawkę podatku od towarów i usług,  

h) jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu 

omyłek nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

i) nieważne na podstawie odrębnych przepisów. 

XXI. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

oferty. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie 

faktyczne. 

XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

XXIII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający 

przewiduje aukcję elektroniczną:  

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej. 

XXV. Postanowienia końcowe 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ i Regulaminie, do czynności 

podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn zm.). 

XXVI. Wykaz załączników do SWZ 

Załącznik nr 1. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej.  

Załącznik nr 2. Formularz oferty. 

Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia. 

Załącznik nr 4. Oświadczenie o wielkości sprzedaży energii elektrycznej. 

Załącznik nr 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

Załącznik nr 6. Wzór umowy.  


