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Przedmiot zamówienia

Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z
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CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Rozdział I: Informacje ogólne
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.). Szczegółowy opis
zamówienia oraz warunki graniczne zawiera Rozdział XVIII SIWZ
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie 24 miesięcy do daty podpisania umowy
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) zwanej w dalszej części Ustawą PZP.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy
PZP, tj. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający najpierw
dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zgodnie z art. 9 Ustawy PZP postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 221.000 Euro
Zamawiający:
a) nie dopuszcza składanie ofert częściowych
b) nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób
wykonania zamówienia (oferta wariantowa),
c) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
d) nie zamierza zawierać umowy ramowej,
e) nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
f) zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy PZP nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
g) zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy PZP dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do
przyjętych w SIWZ
Zgodnie z art. 22a ustawy PZP – Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. 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.
Zgodnie z art. 23 ustawy PZP – Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
a) wszyscy Wykonawcy lub przynajmniej jeden wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w Rozdziale II
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy
c) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany opisu przedmiotu zamówienia określonego w Rozdział
XVIII SIWZ przed terminem otwarcia i składania ofert
Ustawa z 16.11.2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 1044), Art. 1 cyt. Ustawy o opłacie
skarbowej nie ma zastosowania do składanego wraz z ofertą pełnomocnictwa. SP ZOZ w Wągrowcu
jest jednostką organizacyjną posiadająca osobowość prawną, której podmiotem tworzącym jest Rada
Powiatu w Wągrowcu. SP ZOZ w Wągrowcu działa na podstawie ustawy z 15.04.2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160 z późn.zm.), zatem nie jesteśmy podmiotem administracji publicznej
który wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział II: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia
warunku
1.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych
oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z
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2.

3.

rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126)
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie Art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 Ustawy PZP oraz spełniają warunki dotyczące kompetencji i
uprawnień
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt. 2 zamówienia w zakresie
kompetencji i uprawnień, jeśli wykaże że: posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
ważną w okresie wykonywania umowy lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Warunek zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach
konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

ROZDZIAŁ III: DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE
1.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy,
należy przedłożyć

1.1. Dokument składany wraz z ofertą - oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu art. 25a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) – załącznik nr 2.2A do SIWZ
1.2. Dokument składany po wyborze oferty najkorzystniejszej Art. 26 ust. 2 Ustawy PZP - aktualną koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo Energetyczne ważną w okresie wykonywania umowy lub dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka
2.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, należy
przedłożyć - [Dokumenty składane wraz z ofertą]

2.1. Dokument składany wraz z ofertą - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie Art. 24
ust. 1 i art. 24 ust. 5 Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 ze zmianami) – załącznik nr 2.2B do SIWZ
2.2. Dokument składany po wyborze oferty najkorzystniejszej Art. 26 ust. 2 Ustawy PZP - aktualny odpisu z
właściwego rejestru lub z 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. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
2.3. Dokument składany po wyborze oferty najkorzystniejszej Art. 26 ust. 2 Ustawy PZP - aktualne
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2.4. Dokument składany po wyborze oferty najkorzystniejszej Art. 26 ust. 2 Ustawy PZP - aktualne
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
3. Dokumenty Wykonawców zamieszkałych lub mających siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2
ustawy PZP]
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3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3, ppkt. 3.1, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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 pkt. 4, 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
4. Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni przedłożyć po wyborze oferty
najkorzystniejszej a przed udzieleniem zamówienia publicznego (Art. 23 ust. 4 Ustawy PZP):
a) Dokument składany po wyborze oferty najkorzystniejszej Art. 26 ust. 2 Ustawy PZP - w przypadku
spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę uczestników
spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) Dokument składany po wyborze oferty najkorzystniejszej Art. 26 ust. 2 Ustawy PZP - w przypadku
konsorcjum umowę zawierającą co najmniej:
- oznaczenie stron,
- oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie może być
samo złożenie oferty lecz zrealizowanie zamówienia),
- oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres gwarancji oraz
rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem
wygrania przetargu),
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
- ustanowienie pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania
w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań
związanych z umową o zamówienie publiczne.
4.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o
których mowa w pkt. 3
4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie jeden komplet dokumentów,
o których mowa w pkt. 7. Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób aby Zamawiający
mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.4. Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, należy
wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
5.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć - [Dokumenty składane wraz z ofertą]
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać

Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1-5 - [Dokumenty składane wraz z ofertą za wyjątkiem pkt. 72
oraz pkt. 7.4]
6.1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ
6.2. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do
grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ (w wersji elektronicznej na adres:
zampub@szpitalwagrowiec.pl w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej
Zmawiającego o której mowa w Art. 86 ust. 5 Ustawy PZP)
6.

numer postępowania: ZP/PN/09/8/2018

s tr .

5

6.3. pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez
umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne
upoważnienie.
6.4. oświadczenie o posiadaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorami
systemu dystrybucyjnego: Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
6.5. Dokument składany po wyborze oferty najkorzystniejszej Art. 26 ust. 2 Ustawy PZP - w przypadku, gdy
Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP - przedstawia
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Rozdział IV: Sposób przygotowania oferty
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez
SIWZ oświadczeniami, o których mowa w Rozdział III.2.1). Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Ofertę należy przygotować na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.1 do niniejszej SIWZ,
stanowić on będzie pierwszą stronę oferty (wzór formularza jest obowiązkowy). UWAGA: W przypadku,
gdy jakikolwiek załącznik bądź jego część nie dotyczą Wykonawcy, może on wpisać w treści danego
załącznika - „nie dotyczy”, bądź zostawić puste pole.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie
nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Oferta powinna być zszyta lub spięta (np.
zbindowana).
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączał kopię jakiegoś dokumentu powyższa
kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument, notariusza
lub przez złożenie własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność”, przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Załączniki ofert stanowią jej integralną
cześć.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do
reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie.
Wszystkie stronice (czyt. kolejne kartki lub strony, ważne aby zachować ciągłość numeracji dla
zapisanych stron, nie wymagamy numerowania czystych stron) oferty powinny być ponumerowane i
podpisane (czyt. parafowane) przy czym co najmniej na pierwszej stronie oferty podpis (podpisy) był
opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wykonawca może parafować dokumenty składane w
oryginale, jednak nie jest to wymóg bezwzględny, jeżeli są one już podpisane przez wystawcę
dokumentu.
Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień (dotyczy: załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3) z wyjątkiem tych,
które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów
popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany, poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:
zewnętrzna opisana hasłem:

ZP/PN/09/8/2018
nie otwierać przed 12.09.2018 r. godz. 10:15

wewnętrzna z adresem i nazwą Wykonawcy
W przypadku braku powyższej informacji (zewnętrzna koperta), Zamawiający nie pono si
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
11. Oferta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości. Zamawiający zaleca,
aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną
dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych
śladów naruszenia.
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12. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
13. Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z poźn. zm.) rozumie się nie ujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP
15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone
w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 10 z dodaniem słów „Materiały poufne”,
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty
Rozdział V: Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy PZP przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1830).
Zgodnie z w/w ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą
Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Obowiązek właściwego określenia stawki podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, który prowadząc
działalność gospodarczą w danej branży ma obowiązek właściwego jej stosowania.
W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne
zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest
zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.
Cena jednostkowa za MWh oraz kwota ogółem oferty musi być wyrażona w wartości netto zgodnie z
ustawą o finansach, następnie do kwoty ogółem netto dodajemy podatek VAT - tak wyznaczona kwota
ogółem brutto będzie podlegała ocenie. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia winno uwzględniać
wszystkie składniki mające wpływ na cenę zamówienia, tj. uzyskanie decyzji administracyjnych oraz
inne składniki towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, uzgodnień, pomiarów, badań, ekspertyz
itp. a niezbędnych do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia
Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą
wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty wszystkich certyfikatów
energii oraz opłat handlowych
Cena jednostkowa za energię elektryczną oraz opłata za obsługę handlową podane w ofercie
obowiązują przez cały okres realizacji umowy nie podlega zmianom.

Rozdział VI: Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
1.

2.

3.

Każdy z Wykonawców może otrzymać informacje dotyczące SIWZ. Informacji udziela: Krzysztof
Woźniak – Spec. ds. Zamówień Publicznych, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00; tel/fax
(0-67)2681527 (email: zampub@szpitalwagrowiec.pl)
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
drogą elektroniczną (email: zampub@szpitalwagrowiec.pl. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna
na adres Zespół Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74- z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w Ustawie PZP.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
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Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert
5. Wykonawca może wskazać, w trybie zapytania postanowienia w proponowanym projekcie umowy, co
do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może
się okazać, że nie będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie
będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę jej podpisania przez wybranego wykonawcę.
6. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
7. Wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zapytania, oraz inne informacje zamieszczane będą na stronie
internetowej Zamawiającego www.szpitalwagrowiec.pl
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
9. Przesłanie korespondencji na inny adres (numer faksu, adres email) niż zostało to określone w SIWZ
może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji
we właściwym terminie.
10. Pisma kierowane do Zamawiającego winny być opatrzone numerem postępowania, tj. ZP/PN/09/8/2018
4.

Rozdział VII: Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 12.09.2018 r. godz. 10:00 wyłącznie w Sekretariacie budynku
administracyjnego ZOZ Wągrowiec (pok. nr 8, w godzinach od 07.25 do 14.30) – Zamawiający nie
odpowiada za przesyłki / oferty złożone poza w/w miejscem
2. W przypadku przesyłki pocztą liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego (stempel
Zamawiającego), a nie data stempla pocztowego.
3. Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem, że wpłyną
one do siedziby Zamawiającego - SEKRETARIAT w godzinach jego pracy do upływu terminu
przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek
organizacyjnych lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w
wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia o
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast w postępowaniu o
udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej
uszkodzeniu w czasie transportu.
5. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu.
6. Także próbki (jeżeli są wymagane) lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, których Zamawiający żąda uzupełnienia w wyznaczonym terminie (jeżeli nie zostały
dołączone do oferty), a także wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty muszą zostać
złożone przez Wykonawcę zgodnie z w/w zasadami
7. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1 zostaną zwrócone
bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, bez względu na przyczyny
opóźnienia.
Rozdział VIII: Miejsce i termin otwarcia ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, ul.
Kościuszki 74 (budynek administracji – sala nr 13)
Rozdział IX: Okres związania z ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert
1.

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach zamawiający przedłuży termin
związania z ofertą o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni.
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2.

3.

4.

Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki,
modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą
zostać złożone w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 10 SIWZ, dodatkowo oznaczonym
słowem ,,ZMIANA".
Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie
oświadczenie w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 10 SIWZ dodatkowo oznaczonym
napisem ,,WYCOFANIE".
Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania
ofert.

Rozdział X: Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium (Art. 45 ust. 2 ustawy PZP) oraz Zamawiający nie
wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XI: Informacje o trybie otwarcia oraz formalnej i merytorycznej ocenie ofert
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcie jest jawne dla wszystkich chętnych.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty
wewnętrzne nie będą otwierane.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu realizacji zamówienia.
Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. Informacja z otwarcia ofert zostanie
udostępniona na stronie www.szpitalwagrowiec.pl
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. (Art. 26 ust. 3 Ustawy PZP). Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania (Art. 26 ust. 3a Ustawy PZP).
Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP ( art. 26 ust. 4
ustawy).
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy PZP). Niedopuszczalne
jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem pkt. 12, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy są zgodne z SIWZ i nie naruszają Ustawy PZP. W
sytuacji opisanej w pkt. 5-6 Zamawiający dokona powtórnego badania ofert. W przypadku zaistnienia
przesłanek zawartych w art. 24 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców (Art. 92
ust. 1 ustawy PZP), podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt lub istotne części
składowe w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny (art. 90 ust. 1 ustawy PZP).
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy PZP).
Zamawiający poprawi w ofercie (art. 87 ust. 2 ustawy PZP):
a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14. W przypadku omyłki rachunkowej w szczególności Zamawiający poprawi:
a) błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT,
b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto,
c) błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto,
d) błędny wynik działania matematycznego wynikający z mnożenia ilości jednostek z ceną jednostkową
Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych
będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z którym
błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku
działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe i który można
jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł
arytmetycznych.
15. Zamawiający odrzuci ofertę (art. 89 ustawy PZP), jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy PZP;
h) Wykonawca nie wyraził zgody o której mowa w Art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania z
ofertą
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający
żądał wniesienia wadium;
j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a
tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób
l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
16. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi
w SIWZ.
Rozdział XII: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
L.p.

Kryterium

1

Cena
ofertowa

Waga
(%)

Wzór

Objaśnienie

Każda oferta będzie przeliczana
proporcjonalnie w stosunku do oferty z
Cn – najniższa cena spośród oferowanych najniższa ceną (uzyskany wynik zostanie
Cb - cena badanej oferty
zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
KC = ( Cn /Cb ) x 100pkt x 100%

100

Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot zamówienia ma
ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane w Par. 38 – 43
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 poz. 623 z późn. zm.)
Rozdział XIII: Informacje dodatkowe
1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i udostępniona na stronie internetowej zamawiającego: www.szpitalwagrowiec.pl i jeżeli
Zamawiający uzna za konieczne przedłuży określony w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ termin składania ofert
w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień
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2.

3.

4.

5.

lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu składania ofert będą podlegały nowemu terminowi.
Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający może
udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Oferty stają
się jawne po ich otwarciu.
Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione
innym uczestnikom postępowania.
Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie, wg. poniższych zasad:
a) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
b) Zamawiający odpłatnie umożliwi kopiowanie (ksero) dokumentów
c) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy
rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów opisanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział XIV: Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielania z wolnej ręki zamówień uzupełniających na podstawie Art. 67 ust. 1
pkt. 6 Ustawy PZP.
Rozdział XV: Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach gdy:
1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający może
zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XVI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte Dziale VI – Środki Ochrony Prawnej. Z
uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień
Publicznych.
Rozdział XVII: Postanowienia końcowe i udzielenie zamówienia
1.

2.
3.

Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania
Zamawiający udostępni informacje wskazane w pkt 1, ppkt. a); d) na stronie internetowej
www.szpitalwagrowiec.pl
Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w:
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) złożonej ofercie,
c) wzorze umowy – Rozdział XIX SIWZ
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4.

5.
6.

7.

jeżeli:
a) spełni wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
b) spełni wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) złoży ofertę uznaną za najkorzystniejszą, w oparciu o podane kryteria wyboru.
Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta,
Zamawiający zawrze umowę przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy PZP
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę która otrzymała największą ilość punktów
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

ROZDZIAŁ XVIII: ZAŁĄCZNIK NR 2.4 – OPIS, WYTYCZNE
Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz.
755 ze zm.)
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2 – energia elektryczna, słoneczna i jądrowa;
65.31.00.00-9 – przesył energii elektrycznej.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej 1100 MWh/24mc. Zamawiający zaznacza, iż jest
to wartość szacunkowa i może ona ulec zmianie. Zakup realizowany będzie sukcesywnie w okresie
obowiązywania umowy.
4. Zamawiający informuje: 13.05.2013 r. zawarł z ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu
umowę o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Przedmiotowa umowa weszła w życie z
dniem 13.05.2013 roku i zawarta została na czas nieokreślony.
5. W chwili obecnej Zamawiający nabywa energię elektryczną na podstawie umowy z dnia 26.09.2016 r. z
terminem realizacji do dnia 16.10.2018 r.
6. W przypadku zawarcia przez Zamawiającego umów rezerwowych z OSD. Wykonawca zobowiązany
będzie w imieniu Zamawiającego do wypowiedzenia wszystkich obowiązujących umów rezerwowych.
7. W okresie wypowiedzenia umów rezerwowych, Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
8. Na pisemny wniosek wyłonionego Wykonawcy, Zamawiający udzieli pełnomocnictwa / pełnomocnictw
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
9. Nowe umowy na sprzedaż energii elektrycznej będą zawarte pomiędzy wybranym Wykonawcą a
Zamawiającym.
10. Rozpoczęcie świadczenia dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym
rozwiązaniu ewentualnych umów rezerwowych oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany
sprzedawcy u OSD.
1.

11. Dane techniczne:
a) miejsce odbioru: 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74
b) grupa taryfowa: C-21
c) przyłącze kablowe: 0,4 kV o mocy umownej 125 kW
d) miejsce dostarczenia i przyłączenia: podstawy bezpiecznikowe stacji transformatorowej
e) układ pomiarowo - rozliczeniowy składa się: 3 przekaźników prądowych o przekładni 400A; licznika
rozliczeniowego energii czynnej z rejestratorem mocy maksymalnej 15-minutowej, energii biernej
indukcyjnej, energii biernej pojemnościowe
12. W sytuacji, gdy zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami dystrybucji oraz charakterystyką miejsc
dostarczania energii elektrycznej (umiejscowienie, rodzaj i rozgraniczenie własności urządzeń
elektroenergetycznych między Zamawiającym a OSD, nazwa, rodzaj i lokalizacja przyłącza,
zabezpieczenia, układ pomiarowo-rozliczeniowy, itp.) wymaga bezpośredniej wizji lokalnej w obiektach
stanowiących punkty poboru, Zamawiający dopuści jej przeprowadzenie, pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z nim terminu oględzin.
13. Wszelkie sprawy dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego (w zakresie, w jakim komponenty tego
układu nie stanowią własności Zamawiającego), w szczególności związane z demontażem, montażem,
obsługą, utrzymaniem, konserwacją, wymianą, naprawami etc., należą do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD)
14. Rozliczanie zobowiązań odbywać się będzie według obowiązującego układu pomiarowo –
rozliczeniowego. Zamawiający nie przewiduje zainstalowania innego (lub dodatkowego) układu
pomiarowego ponad opisany w pkt. 11
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Rozdział XIX: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – PROJEKT
UMOWY
Numer

ZP/PN/09/8/2018

Dotyczy

Biuletyn Zamówień Publicznych

Załączniki
D/Realizujący

ZP

Zawarta

……………………. r. w Wągrowcu

pomiędzy:
………………………………………………………. z siedzibą w……………….., reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ
a Zespołem Opieki Zdrowotnej 62-100 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000053924, NIP: 766-10-15-232, REGON: 000306638, reprezentowanym przez:
…………………………………………
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia …………….
numer …………….. na podstawie Art. 10 ust. 1, Art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami)
1.

Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

1.

Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii
elektrycznej do Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 62-100, ul. Kościuszki 74, REGON: 000306638,
NIP: 7661015232 na zasadach określonych w SIWZ i w umowie a także na zasadach określonych w
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn.
Zm.) oraz na wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych przez okres 24 miesięcy tj. od ……….
do …………… Termin ten obowiązuje w przypadku zmiany sprzedawcy energii.
W przypadku przekroczenia wartości umowy sporządzony zostanie aneks do umowy na zwiększenia
wartości tej umowy. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej,
przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.
Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
a) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
świadczeniem usług dystrybucyjnych;
b) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą
a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi
dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy;
c) Umowa – niniejsza umowa,
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;
f)
okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje
rozliczenie zużytej energii elektrycznej;
g) bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez podmiot
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej
zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości

2.

3.
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dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla
każdego okresu rozliczeniowego.
2.

Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej

1. Dostawca zobowiązuje się do złożenia u OSD, w imieniu Zamawiającego:
a) zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej,
b) złożenia u aktualnego sprzedawcy energii wypowiedzenia aktualnie zawartych umów na sprzedaż i
dystrybucję energii elektrycznej lub umów na sprzedaż energii elektrycznej, o ile nie zostały one
wcześniej wypowiedziane przez Zamawiającego.
2. Czynności określone w pkt. 1 Dostawca zobowiązuje się wykonać bez zbędnej zwłoki, po zawarciu
umowy na sprzedaż energii i udzieleniu pełnomocnictwa Wykonawcy w tym zakresie z zachowaniem
zasad i terminów określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej u
danego OSD, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego. W celu wykonania powyższych
czynności, Zamawiający udostępni i przygotuje niezbędne dane i dokumenty.
3. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określana jest
każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD.
4. Dostawca będzie pełnił funkcję Operatora Handlowego i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie
Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest
jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego
w danym okresie rozliczeniowym.
5. Zamawiający będzie zwolniony z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem
handlowym oraz przygotowaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.
6. Energia elektryczna kupowana na podstawie 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 klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo
bonifikaty według stawek określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. 2017 r., poz. 2500) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym
jakościowych standardów obsługi.
4. Podstawowe obowiązki Zamawiającego i Dostawcy
1. Zobowiązanie Dostawcy do zapewnienia Zamawiającemu następujących standardów w ramach zakupu
energii elektrycznej:
a) Dostawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe sprzedawanej energii
zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
b) Dostawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności
za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych,
innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu
wyłączeń dokonywanych przez OSD.
c) W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi
przepisami Prawa energetycznego, Dostawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości
określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww.
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późniejszymi
zamianami
d) Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz
aktualnych taryf i zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującemu w zakresie objętym umową;
e) Dostawca zobowiązuje się do rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie
rozliczeń udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub
zgłoszenia reklamacji;
f)
Dostawca zobowiązuje się do dokonywania bilansowania handlowego przy czym wszelkie koszty i
obowiązki związane z bilansowaniem obciążają Dostawcę
g) Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o
zmianie adresu do korespondencji
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Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność
rozliczeń
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Pobieranie mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, w
sposób nie powodujący zakłóceń w dostawie energii elektrycznej i nie zagrażający urządzeniom
Operatora Systemu Dystrybucyjnego
b) Utrzymywanie wewnętrznej sieci/instalacji zasilającej lub odbiorczej w należytym stanie
technicznym, zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz
plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb
zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym,
c) Terminowego regulowania zobowiązań za energię elektryczną oraz innych zobowiązań związanych
ze sprzedażą tej energii,
d) Powiadamiania Dostawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku
zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach
poboru,
e) Przekazywania Dostawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy i zmianach w umowie
dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiaroworozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
f) Niezwłoczne informowanie Dostawcy o zauważonych wadach lub usterkach układu pomiarowo
rozliczeniowego i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia
za energię elektryczną oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub
niewłaściwych jej parametrach;
h)

5. Zasady rozliczeń
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej netto, która wynosi za
sprzedaż 1 MWh- …………………..
2. Cena za zakup energii elektrycznej nie ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania umowy. Ceny
energii muszą zawierać koszty wszystkich certyfikatów energii, opłat handlowych. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany ceny energii wyłącznie w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego
(VAT i akcyza)
3. Dostawca zapewni, że w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie
ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji umowy zakupu ponad opłaty zawarte w
formularzu ofertowym stanowiących załącznik nr 2.1 do SIWZ
4. Należność Dostawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako
iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań układów pomiaroworozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w Umowie.
5. Do wyliczonej należności Dostawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki.
6. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto Dostawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku
VAT.
7. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej odbywać się
będzie według układu pomiarowo – rozliczeniowego dla danego punktu poboru energii.
8. Dostawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu
świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.
6. Płatności
1. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
2. Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę po
upływie danego okresu rozliczeniowego, należność będzie płatna przelewem na rachunek wskazany na
fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Do każdej faktury Dostawca załączy specyfikację określającą ilość energii pobranej przez
Zamawiającego.
4. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Dostawca może naliczyć odsetki w
wysokości ustawowej.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:
7661015232
6. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:
………………………..
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7. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Dostawcy nie mogą być przenoszone na inne podmioty
pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
8. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty w wyniku
wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, chyba że
Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
7.

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw.

1. Rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi z dniem …………….. r. jednak nie wcześniej niż po przyjęciu do
realizacji umowy przez Operatora Systemu Dystrybucji i rozpoczęcia świadczenia przez OSD usługi
dystrybucji w celu realizacji umowy.
2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia ………………….
3. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez
Dostawcę.
4. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie
umów:
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Dostawcą a OSD,
c) Umowy zawartej przez Dostawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego
przez Dostawcę.
5. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa powyżej będzie
ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający
zobowiązany jest poinformować o tym Dostawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem
rozwiązania Umowy.
6. W przypadku, gdy Dostawca otrzyma wiadomość iż umowa o świadczenie usług dystrybucji została
rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym powyżej,
Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których dostarczana jest
energia elektryczna w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem jej rozwiązania.
7. Przedstawicielem Dostawcy w ramach realizacji niniejszej umowy jest…….. , tel………….e-mail…….
Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy jest Pan Artur Skrętny, tel.
67/2681561; 67/2685076
8. Warunki dopuszczające odstąpienie Zamawiającego od umowy
a) 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 odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy
b) zostanie rozwiązana firma Dostawcy
c) Dostawca nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuował ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie
d) jeżeli Dostawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne
9. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w szczególności określonych w
pkt. 9 ust. b, c i d, Zamawiający może domagać się od Dostawy zapłaty kary umownej w wysokości 5%
szacunkowej wartości zamówienia określonej w preambule umowy.
10. W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Dostawcy zakazuje się ich cesji bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
8.

Zmiana Umowy

1. Warunki dopuszczające zmianę umowy:
a) w przypadku zmiany siedziby Dostawcy lub Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza w tym
zakresie możliwość zmiany zawartej umowy, w formie pisemnego aneksu
b) w przypadku zmiany nazwy oraz formy prawnej stron (np. przekształcenie spółki cywilnej w spółkę
jawną), Zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zmiany zawartej umowy, w formie
pisemnego aneksu
c) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak klęski
żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu
zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie,
d) zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
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szczególności stawek podatku VAT, podatku akcyzowego- w przypadku zaistnienia takich zmian.
zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzonej lub wydanej przez Prezesa URE.
zmiany Umowy będące skutkiem wprowadzania nowej taryfy Dostawcy, nastąpią poprzez pisemne
powiadomienie Zamawiającego o zmianie Umowy wraz z pisemną informacją o prawie klienta do
wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 wymagają formy
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany podatku VAT i podatku akcyzowego,
które obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów
e)
f)

9.

Postanowienia końcowe.

1. Integralną częścią niniejszej umowy jest wykaz punktów poboru energii elektrycznej (załącznik nr 1 do
Umowy).
2. Dostawca nie może przekazać osobom trzecim praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
chyba, że powierzył podwykonawcy lub podwykonawcom wykonanie części umowy i zawiadomił o tym
Zamawiającego składając ofertę i podając stosowne informacje na formularzu ofertowym.
3. Do Spraw nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy
ustawy Prawo energetyczne oraz akty wykonawcze do tej ustawy, Kodeks cywilny, ustawę Prawo
zamówień publicznych oraz ogólne warunki zakupu energii elektrycznej stosowane przez Dostawcę
wobec odbiorców energii elektrycznej, o ile warunki te nie pozostają w sprzeczności z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana poprzez złożenie na piśmie, pod rygorem nieważności
oświadczenia woli z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
okresu rozliczeniowego
6. Zamawiający dla realizacji umowy i dokonania czynności związanych z wprowadzeniem jej do realizacji
przez OSD udziela Dostawcy pełnomocnictwa.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Dostawcy.
DOSTAWCA:
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CZĘŚĆ II - FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 2.1

OFERTA

.......................................................
Pieczęć Wykonawcy
Przedmiot zamówienia

Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.)

Klasyfikacja CPV

09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6

Części zamówienia

nie

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 221.000 Euro

Publikacja

Biuletyn Zamówień Publicznych 612373-N-2018 z dnia 04.09.2018 r.

Powiązania

n/d

Podstawa

Art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 39, art. 43 ust.1 - Ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami)

Numer postępowania

ZP/PN/09/8/2018

Wypełnia Wykonawca

Nazwa Firmy
(w przypadku konsorcjum
zaznaczyć lidera)

Zarejestrowana siedziba,
adres
Telefon/fax
Osoba upoważniona do
kontaktów z
Zamawiającym
w sprawie
przetargu/oferty
(dział ZP itp.):
Reprezentacja strony
umowy zgodnie z KRS,
pełnomocnictwem lub
innym dokumentem
(aktualny na dzień
złożenia oferty)

Imię i nazwisko:
telefon/fax:
e-mail:
Imię i nazwisko:

stanowisko / funkcja:
Miejscowość:

Oferta sporządzona,
zawiera

Data:
Numeracja: od ……….……… do ………….…….

numer postępowania: ZP/PN/09/8/2018

podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela
s tr . 1

OFERTA CENOWA 1)
Cena za energię
elektryczną (netto)

Grupa
taryfowa

C-21

Moc
umowna
(kW)

Przewidywana
ilość zużycia
energii
elektrycznej
w okresie
24 m-cy (MWh)

1

2

125

1100 2)

Ceny jednostkowe
Cena jedn.
za energię
elektryczną
czynną
całodobowo
(zł / MWh)
3

Opłata
handlowa /
abonament.
(zł/m-c)
4

Łącznie
netto obrót
(2x3+
4x24 m-cy)

Kwota
podatku
VAT

Łączna
cena brutto
oferty

6

7

5

RAZEM

Słownie (łączna cena brutto oferty):

Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zakupu/sprzedaży energii elektrycznej
na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na warunkach określonych w SIWZ
2) Przewidywane zużycie energii określone przez Zamawiającego użyte do wyliczenia ceny oferowanej ma charakter
szacunkowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu ilości energii podanych w tabeli, w formularzu ofertowym.
1)

Wymagania / Oświadczenia / Dokumenty:

l.p.

Warunek / Oświadczenie / Dokumenty

Wpisać
odpowiednio:
TAK / NIE /
lub zgodnie z
Rozdz. IV.2 SIWZ

oświadczamy, że na podstawie art.8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z
późn. zm.)
1

UTAJNIAMY informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...

2

W związku z utajnieniem dokumentów w pkt. 1) oświadczamy, że:

a)

wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

b)

informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów
promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i
administracyjnych w trybie jawnym,

c)

zastrzeżenie niejawności informacji w pkt. 1) jest nadal ważne

3

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w na
podstawie Art. 24 ust. 1 i Art. 24 ust.5 Ustawy PZP

4

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert

numer postępowania: ZP/PN/09/8/2018

podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela
s tr . 2

5

oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.

6

zawarty w rozdziale XIX SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach

7

wyrażamy zgodę na odroczony termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury

8

oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej

9

zobowiązujemy się do wykonywania dostaw z należytą starannością, przy uwzględnieniu
charakteru prowadzonej działalności oraz przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie
przepisów w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U z 2018 r., poz.755 z późniejszymi zamianami

Dokumenty wspólne dla wszystkich wykonawców
10

wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ

11

oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust.4-5
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zmianami) – załącznik nr 2.2 do SIWZ

12

oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5
Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zmianami) – załącznik nr 2.2B do SIWZ

13

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku
przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ (w wersji
elektronicznej na adres: zampub@szpitalwagrowiec.pl w terminie 3 dni od zamieszczenia
informacji na stronie internetowej Zmawiającego o której mowa w Art. 86 ust. 5 Ustawy PZP)

Art. 26 ust.2
Ustawy PZP

14

aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży)
energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ważną w okresie
wykonywania umowy lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Art. 26 ust.2
Ustawy PZP

15

w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Art. 26 ust.2
Ustawy PZP

16

oświadczenie o posiadaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z
operatorami systemu dystrybucyjnego: Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

17

pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez
umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać
stosowne upoważnienie (wpisać obok TAK - jeżeli wymagane, NIE - jeżeli nie wymagane)

Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

18

19

20

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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. 5 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

numer postępowania: ZP/PN/09/8/2018

Art. 26 ust.2
Ustawy PZP

Art. 26 ust.2
Ustawy PZP

Art. 26 ust.2

podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela
s tr . 3

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Ustawy PZP

Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

21

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Art. 26 ust.2
Ustawy PZP

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
22

umowa spółki cywilnej lub uchwała Wspólników lub udziałowców spółki w sprawie
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Art. 26 ust.2
Ustawy PZP

23

umowa konsorcjum

Art. 26 ust.2
Ustawy PZP

Podwykonawcy
24

Zamówienie zrealizujemy sami

25

Przy udziale podwykonawców w n/w zakresie (wymienić):

a)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej

b)

zdolności technicznej lub zawodowej

Inne dokumenty:
26

inne:

27

inne:
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ZAŁĄCZNIK NR 2.2A

.......................................................
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Firmy
Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub
wpisany w odpowiednich dokumentach, Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 755 ze zm.) prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, Oświadczam, że spełniam
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdział II SIWZ z dnia 31.08.2018 z
późn. zm.
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Rozdział II SIWZ z dnia 31.08.2018 r. z późn. zm. polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

numer postępowania: ZP/PN/09/8/2018

podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela
s tr . 5

ZAŁĄCZNIK NR 2.2B

.......................................................
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Firmy
Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej w
rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) prowadzonego
przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy PZP
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 4-5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

numer postępowania: ZP/PN/09/8/2018
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ZAŁĄCZNIK NR 2.3
.......................................................
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

1)

Nazwa Firmy
Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że
nie należę do grupy kapitałowej
/
należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:2)

l.p.

Dane podmiotu
(nazwa, adres)

1

2

3

4

5

6

7

1)
2)

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w Art.
86 ust. 5 Ustawy PZP
niepotrzebne skreślić

numer postępowania: ZP/PN/09/8/2018
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