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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa energii elektrycznej dla obiektów
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim.

I. Nazwa Zamawiającego:
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca,
ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. (zwany dalej „Zamawiającym”),
tel. (032)4537110 fax: (32) 4555325
REGON 000297690, NIP 647-21-80-171
e-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl
strona internetowa: www.wscp.wodzislaw.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala
Chorób Płuc prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą”.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala
Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. Dostawa energii elektrycznej musi odbywać się
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze
zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
Przetarg obejmuje 2 lokalizacje:
1) Wodzisław Śl., ul. Bracka 13 – budynek Szpitala
2) Wodzisław Śl., ul. Bracka 13 - budynek Poradni

Szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający dwukrotnie dokonywał zmiany
dostawcy energii elektrycznej.
2. Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii według cen
wynikających z Taryf Wykonawcy. Na każdy z obiektów wystawiona będzie niezależna faktura.
Podane wartości zużycia energii są orientacyjne i służą jedynie do porównywania cen złożonych ofert.
Rzeczywiste wartości mogą być inne.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców do wykonania usług i dostaw
energii elektrycznej.

IV. Wymagany termin realizacji dostawy i usługi:
Od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą oraz ważną
w okresie trwania umowy koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami) na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonana w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach
wskazanych w rozdz. VI SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu.
VI. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy oraz
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oferta
musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą oraz ważną w
okresie trwania umowy koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami) na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
2) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1, pkt 2
ustawy – załącznik Nr 6 do SIWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty, dla każdego z nich.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu zamierza polegać na zasobach
wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają
dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z póź. zm.) w sprawie, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny.
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili otwarcia.
VII . Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli
będzie niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub niezaproszonego do składania ofert,
 zawiera błędy w obliczaniu ceny,
 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp),
 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. Treść oferty musi odpowiadać wymogom niniejszej
specyfikacji. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisująca ofertę.
Potencjalni dostawcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą składać dokumenty
równoważne odpowiadające polskim dokumentom wymaganym przez zamawiającego.
VIII. Wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Mirosław Tomas tel. 32 45 37 170, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30 w sprawie przedmiotu
zamówienia.
- Maciej Janeta, e-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl w zakresie procedury przetargowej
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wątpliwości związanych ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje
zapytanie na piśmie pod adres ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski.
Zapytania mogą być składane pocztą elektroniczną na adres przetargi@wscp.wodzislaw.pl pod warunkiem
niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania
pocztą).
IX. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający
może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy.
O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
X. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas
niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że zamawiający może tylko raz co
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak na 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XI . Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
XII. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Dziale Administracji Szpitala - Sekretariat w Wodzisławiu
Śl., przy ul. Brackiej 13 do dnia 17.11.2015 r. godzina 13:40
Kopertę należy zatytułować:
„Dostawy energii elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu
Śląskim”
z dopiskiem na kopercie zewnętrznej „Nie otwierać przed dniem 17.11.2015 r. godzina 13:45.”
Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed
terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z
dopiskiem „ ZMIANA”. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
XIII. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek z napisem na zewnętrznej kopercie „ WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
XIV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala – budynek Administracji w Wodzisławiu Śl. przy ul.
Bracka 13 w dniu 17.11.2015 r. o godzinie 13:45.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy
przy otwieraniu ofert zamawiający prześle informację z otwarcia ofert tylko na jego na pisemny wniosek.
XV. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
 wypełniony formularz cenowy (załącznik Nr 1 do SIWZ),
 wypełniony formularz ofertowy (załącznik Nr 2 do SIWZ)
 koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydana przez
Prezesa Regulacji Energetyki
 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 pzp
z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 5 do SIWZ z art. 22 ust. 1
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.
24 ust. 2 pkt 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 6 do SIWZ.
 Oświadczenie wykonawcy o treści: „ W przypadku konieczności dokonania zamiany dotychczasowego
sprzedawcy energii elektrycznej zobowiązujemy się do dopełnienia w imieniu zamawiającego wszelkich
formalności, jakie nakładają na zamawiającego w tym zakresie obowiązujące przepisy”. Wykonanie tego
obowiązku nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy- Załącznik nr 7 do SIWZ
 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 z późn. zm. rozumie
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologie organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość znaczącą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Stosowne zastrzeżenia Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała
oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika.
3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „ tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (
zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji i specyfikacji oraz
ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Wartość należy wstawić w wartościach brutto do formularza ofertowego ( załącznik Nr 1 do SIWZ).
2.

XVII. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena ofertowa brutto – 100 %
W zakresie kryterium ocena zostanie dokonana wg wzoru:
Kryterium: oferta cenowa brutto ( określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od
0 do 100,00 pkt. Oferta o najniższej cenie uzyska 100,00 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie
przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:
(cena najniższa spośród złożonych ofert : cena oferty badanej) x 100
Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone (zgodnie
z zasadami matematycznym) do dwóch miejsc po przecinku.
Komisja przetargowa wnioskuje o wybór tej oferty, która uzyskała najwięcej punktów.
W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie – prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Zamawiający powiadomi na stronie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
XVIII. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1. Umowa zostanie podpisana w terminach określonych w PZP.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy,
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
1. Wykonawca, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad
określonych w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy jak też niniejszej Specyfikacji, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną wyżej ustawą.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami) i Kodeks
Cywilny.
XX. Załączniki.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Szczegółowy opis przedmioty zamówienia
Istotne postanowienia umowy
Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych
Wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 1- wzór formularza oferty
Znak sprawy: 17/2015/DZP/PN
...................................
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Wykonawca: ……………………………….……………………………….……...............
……………………………….……………………………….……...............
(pełna nazwa i dokładny adres)

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca,
ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl.

OFERTA CENOWA
W nawiązaniu do ogłoszenie o postępowaniu na dostawy energii elektrycznej składamy ofertę
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i Załącznikach Nr 2 - 8 stanowiących integralną część
SIWZ za łączną cenę brutto: ..............................................
(słownie:..........................................................................................................................)
Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako pełnomocnik konsorcjum
reprezentowanego przez...................................................................**)
(nazwa lidera)
2. Oświadczamy, że:
• oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ,
• zapoznaliśmy się z SIWZ,
• przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców **)
• akceptujemy warunki umowy,
• akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ,
3.W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ – istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 4),
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Wyznaczamy osobę do kontaktów w zakresie niniejszego zamówienia:
...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko, telefon, adres e-mail)
Do niniejszej oferty załączamy:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………

4. ........................................................
5. .......................................................
6. .......................................................
Uwaga!
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z dołączonego dokumentu uprawniającego do występowania w obrocie prawnym.

........................................, dnia ………………

………………………………………………
Podpis (y) osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy
(składania oświadczeń woli w jego imieniu).

*) właściwe zaznaczyć
**) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
Wykonawca: ….................................................................................................................................
…...............................................................................................................................
( pełna nazwa i dokładny adres)

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300
Wodzisław Śl.
FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: 17/2015/DZP/PN

Ofertę na sprzedaż energii elektrycznej
Lokalizacja: Wodzisław Śl. ul. Bracka 13 - SZPITAL
TARYFA: B 21
Grupa Przyłączeniowa: III
Szacowana wielkość zużycia w okresie 12 miesięcy - 500 000 kWh

1

2

3

4

Opis

Jednostka

Cena jednostkowa zł Cena jednostkowa zł
netto
brutto

Opłata za energię
elektryczną

zł/ kWh

5

6

Ilość kWh

Wartość oferty brutto =
kol. 4 x kol. 5

500 000

W cenie jednostkowej za 1 kWh energii elektrycznej powinny być wliczone wszystkie składniki
cenotwórcze składające się na cenę jednostkową.
Lokalizacja: Wodzisław Śl. ul. Bracka 13 - PORADNIA
Grupa taryfowa: C11
Grupa przyłączeniowa: V
Szacowana wielkość zużycia w okresie 12 miesięcy – 35000 kWh
2

3

4

Opis

Jednostka

Cena jednostkowa zł Cena jednostkowa zł
netto
brutto

Opłata za energię
elektryczną

zł/ kWh

5

6

Ilość kWh

Wartość oferty brutto
= kol. 4 x kol. 5

35 000

W cenie jednostkowej za 1 kWh energii elektrycznej powinny być wliczone wszystkie składniki
cenotwórcze składające się na cenę jednostkową.

Załącznik nr 3
Znak sprawy: 17/2015/DZP/PN
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Lokalizacja: Wodzisław Śl. ul. Bracka 13 - SZPITAL
1) TARYFA: B 21
2) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się w rozdzielnicy słupowej RS-W poprzez
przekładniki IMSa 300 A/5A 5 VA FS5 kl. 0,5. listwę kontrolno- pomiarową Ska PxC- SKA05 Phoenix
Contact
3) Miejscem dostarczania odbioru energii elektrycznej jest odłącznik WL 1218 na zejściu z sieci
napowietrznej.
4) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy ( 12
miesięcy) szacuje się na około 500 000 kWh.
5) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: Licznik ZMD 405 CT 44.0459.P30 z modemem GSM/GPRS. W
przypadku gdy licznik zostanie zdemontowany przez dotychczasowego dostawcę energii elektrycznej
Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania nowego licznika na własny koszt tak aby możliwa była
realizacja umowy od 01.01.2016 r.
II. Lokalizacja: Wodzisław Śl. ul. Bracka 13- PORADNIA
1) TARYFA: C 11
2) Prąd trójfazowy
3) Typ zabezpieczeń przedlicznikowych RP00
4) Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych 63 A
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na złączu kablowym w rozdzielni elektrycznej
poprzez licznik jednofazowy.
6) Miejscem dostarczania i odbioru energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od
zabezpieczeń w złączu kablowym przy PORADNI Szpitala
7) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy ( 12
miesięcy) szacuje się na około 35 000 kWh.
8) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: licznik jednofazowy. W przypadku gdy licznik zostanie zdemontowany
przez dotychczasowego dostawcę energii elektrycznej Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania
nowego licznika na własny koszt tak aby możliwa była realizacja umowy od 01.01.2016 r.

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
Znak sprawy: 17/2015/DZP/PN
UMOWA nr …………
zawarta w dniu …….....….. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc im. dr
A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl.
reprezentowanym przez:
- Dyrektora – dr n. med. Norberta Prudla
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
a ……...
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.
§1
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Szpitala Chorób
Płuc w Wodzisławiu Śląskim wymienionych w załączniku Nr 2 do SIWZ.
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w:
1. Wodzisław Śl., ul. Bracka 13 – SZPITAL
2. Wodzisław Śl., ul. Bracka 13 - PORADNIA
z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych, o których mowa w § 6 umowy oraz innych
wymagań określonych w Prawie energetycznym i aktach wykonawczych do tej ustawy
oraz prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy;
b) umożliwienia przedstawicielom Wykonawcy dokonania odczytów wskazań liczników oraz dostępu, wraz z
niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego;
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych
wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ
na rozliczenia za energię elektryczną.
§4
W przypadku konieczności dokonania zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej, Wykonawca
zobowiązuje się do przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego wszystkich formalności, jakie nakładają na
Zamawiającego w tym zakresie obowiązujące przepisy. Wykonanie tego obowiązku nastąpi przed
rozpoczęciem realizacji umowy, tj. w terminie do dnia 31.12 2015 r. dla lokalizacji w:
1. Wodzisław Śl., ul. Bracka 13 – SZPITAL
2. Wodzisław Śl., ul. Bracka 13 - PORADNIA
§5
1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. i obowiązuje na czas określony do dnia 31.12.2016 r.
2. Rozliczenia wynagrodzenia za sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będą wg grupy taryfowej B21 i
C11 zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Rozliczenia za energię elektryczną przeprowadza się w okresie rozliczeniowym miesięcznym lub
dwumiesięcznym.
4. Wynagrodzenie za energię elektryczną ustalone zostanie na podstawie faktycznego jej zużycia w oparciu o
wskazania układów pomiarowych.
5. Rozliczenia za energię elektryczną odbywać się będą w terminie płatności określonym w fakturze przez
Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że termin ten w każdym przypadku wynosi co najmniej 60 dni od daty jej
doręczenia do Zamawiającego.
6. Ceny jednostkowe za 1 kWh energii elektrycznej wykazane w Tabeli nr 1 nie ulegną zmianie w trakcie
realizacji umowy. Zestawienie cen jednostkowych przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie cen jednostkowych
Cena zł netto
Opłata za energię
elektryczną

Wartość zł brutto

zł/ kWh

§6
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz
aktualnych taryf i zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie objętym umową.
3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie
rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia
reklamacji;
4. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek
przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128 poz. 895 ze zm.) lub w każdym później wydanym
akcie prawnym określającym te stawki.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania
handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia
odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych określonych w załączniku nr 1 do umowy lub wskazań
układów pomiarowych.
2. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w §
5 Tabela nr 1.
3. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy
końcowego.
§8
Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
§9
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1. Znacznego opóźnienia z winy Wykonawcy terminu wykonania przedmiotu umowy;
2. Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony będą starały się
rozstrzygać w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W razie braku porozumienia spory będą podlegać wyłącznie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne i inne obowiązujące przepisy.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

pieczęć oferenta
Załącznik nr 5 do SIWZ

miejscowość, data.........................................
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Znak sprawy: 17/2015/DZP/PN

Nazwa wykonawcy:
Siedziba wykonawcy:
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub
czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej
informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione
oświadczenia są zgodne z prawdą.

...........................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 6 do SIWZ

pieczęć oferenta

miejscowość, data.........................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Znak sprawy: 17/2015/DZP/PN

Data:
Nazwa wykonawcy: ……………………………. ………………………
Siedziba wykonawcy: ……………………………………………………

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu
okoliczności , o których mowa w art.24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej
informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione
oświadczenia są zgodne z prawdą.

...........................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 7 do SIWZ

pieczęć oferenta
O ŚWIAD C ZE N I E
Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o
zamówienie publiczne na:
„ Dostawy energii elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w
Wodzisławiu Śląskim”
procedura 17/2015/DZP/PN
Oświadczamy, że:
„ W przypadku konieczności dokonania zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii
elektrycznej zobowiązujemy się do przeprowadzenia w imieniu zamawiającego wszystkich
formalności, jakie nakładają na zamawiającego w tym zakresie obowiązujące przepisy”.
Wykonanie tego obowiązku nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy w terminie do
31.12.2015 roku.

.....................dnia...............2015r
………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 8
/pieczęć adresowa wykonawcy/
LISTA PODMIOTÓW NALEŻACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Znak sprawy: 17/2015/DZP/PN
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:
„Dostawa energii elektrycznej”
ja niżej podpisany, reprezentujący wykonawcę:

/nazwa wykonawcy/
stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.):


składam listę podmiotów, razem z którymi, na dzień składania ofert, należymy do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50, poz. 331 ze zm.)) :

Lp.

Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej

1
2
…

Imię i nazwisko

Podpis
/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/



informuję, że na dzień składania ofert nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r.
nr 50, poz. 331 ze zm.)) 
Imię i nazwisko

Podpis
/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/


należy wypełnić pkt 1 lub 2

