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  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

  dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości poniżej 209.000 euro pod nazwą: 

kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie 

usługi przesyłania i dystrybucji dla Lubuskiego Centrum - Ortopedii im. Dr. Lecha 

Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie 
 

Numer sprawy: ZP.PN.4.2017 
 

 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:  

Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy i wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590170 

Kapitał zakładowy wynosi 18 000 000,00 PLN. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Zamkowej 1, 66-

200 Świebodzin, w imieniu której działa Prezes Zarządu - Elżbieta Kozak.  

Adres: ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin. 

NIP: 927-19-38-119 

REGON: 000290630 

Tel.: /0-68/ 475-06-01 

Fax.: /0-68/ 475-06-02 

Strona www: www.loro.pl   

e - mail: przetargi@loro.pl  

Rodzaj Zamawiającego: podmiot prawa handlowego. 

Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego (na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp 

oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub 

specyfikacją. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych do ustawy Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż 

oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha 

Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie, zgodnie z prognozowanym zużyciem energii w oparciu o dane 

dotyczące układów zasilania oraz inne dane opisane poniżej w okresie 36 miesięcy od 1.07.2017 r. 

do 30.06.2020 r.     

2. Dostarczona energia musi spełniać parametry jakościowe – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 29.05.2007 r., poz. 623 ze zm.).      

3. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na podstawie umowy kompleksowej, o której 

mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. 

4. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) i ustawy z 
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dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz aktów 

wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

 

 

Lp. Budynek Prognozowane zużycie energii na 36 miesięcy w 
kWh 

1. Budynek ul. Zamkowa 1 1352370 

2. Budynek ul. Poznańska 13 26778 

3.  Budynek ul. Plac Browarniany 1647 
 

Zamawiający oświadcza, że w obiekcie przy ul. Zamkowej 1 istnieje układ pomiarowo-rozliczeniowy 

rezerwowy o mocy 50 kW, gdzie zużycie na przestrzeni 2016/2017 r. wyniosło 0 kWh. Zamawiający 

nie jest w stanie oszacować jakie zużycie może wystąpić w układzie rezerwowym w okresie 36 miesięcy 

trwania umowy. 

 

Rzeczywiste zużycie energii w LCO Sp. z o.o. im. Dr. Lecha Wierusza w okresie 12 miesięcy na 

przełomie 2016/2017 r. z podziałem na poszczególne miesiące przedstawia poniższa tabela: 

 

Miesiąc 2016/2017 r. Ul. Zamkowa 1 Ul. Poznańska 13 Plac Browarniany 

Styczeń 2017 40742 932 36 

Luty 2017 36131 2091 38 

Marzec 2017 39370 1205 90 

Kwiecień 2017 34584 999 118 

Maj 2016 40188 390 39 

Czerwiec 2016 39275 389 39 

Lipiec 2016 37156 410 36 

Sierpień 2016 35277 525 33 

Wrzesień 2016 38431 300 40 

Październik 2016 36529 437 31 

Listopad 2016 36268 567 25 

Grudzień 2016 36839 681 24 

Razem  450790 8926 549 
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Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

Wykonawca załączy do umowy taryfy, na podstawie których sporządził ofertę. 

Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej: 

 

a) ul. Zamkowa 1 

Rodzaj przyłącza  Linia kablowa o napięciu 0,4 KV (własność 

dostawcy) Enea 

Miejsce 

przyłączenia  

Stacja transformatorowa 15/0,4KV 4151 

Świebodzin WZR, pole liniowe 0,4 KV 

Moc umowna  150 kW 

Miejsce 

dostarczania 

energii 

elektrycznej  

Zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń  

obwodowych w rozdzielni nn0,4KV w stacji 

transformatorowej 15/0,4KV Świebodzin 

WZR w kierunku instalacji odbiorcy 

Aktualna grupa 

taryfowa 

C21 

Wymagany 

stopień 

skompensowania 

mocy biernej 

tgΦ<0,4 

Dane i informacje 

dotyczące sieci dla 

doboru systemu 

ochrony  od 

porażeń  

Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w 

układzie TN-C, w instalacji odbiorczej 

należy zastosować odpowiedni dla tego 

układu system i urządzenia ochrony 

przeciwporażeniowej 

Grupa 

przyłączeniowa  

IV 

Układ pomiarowo-

rozliczeniowy 

składa się : 

a.  Przekładniki prądowe o przekładni 300/5 

A/A stanowiące własność odbiorcy 

   b.  elektroniczny wielotaryfowy licznik 

energii czynnej i biernej na poborze i 

oddaniu ze wskaźnikiem  mocy maksymalnej 

stanowiący własność  OSD. 

 

 

 

 

b) ul. Poznańska 13 

Rodzaj przyłącza  układ 3 fazowy przy zabezpieczeniu 

przelicznikowym 40A 

Miejsce 

przyłączenia  

Ul. Poznańska 13, 66-200 Świebodzin   

Moc umowna  17 kW  

Miejsce 

dostarczania 

energii 

elektrycznej  

Zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń 

głównych w złączu, w kierunku instalacji 

odbiorców 

Aktualna grupa 

taryfowa 

C11 pakiet uniwersalny  
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Układ pomiarowo-

rozliczeniowy 

składa się : 

Z licznika nr 2696775 moc umowna 17kW  

 

 

 

c) ul. Plac Browarniany 1B/6 – gospodarstwo domowe 

Rodzaj przyłącza  Układ 1 fazowy przy zabezpieczeniu 

przelicznikowym 25A 

Miejsce 

przyłączenia  

Klatka schodowa  

Moc umowna  4 kW  

Miejsce 

dostarczania 

energii 

elektrycznej  

Zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń 

głównych w złączu, w kierunku instalacji 

odbiorców- klatka schodowa 

Aktualna grupa 

taryfowa 

Dzień i Noc pakiet domowy symbol G11 

Układ pomiarowo-

rozliczeniowy 

składa się : 

Z licznika nr 23/09466 moc umowna 4kW  

Typ – Model licznika A52 

 

Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter historyczny na podstawie danych z 

2016/2017r, służy do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego 

zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.    

 

5. Nomenklatura wg CPV 

09 31 00 00 – 5 Elektryczność 

65 30 00 00 – 6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi    

6. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a 

ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 

7. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i 

jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych 

znaków towarowych.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 36 miesięcy od 1.07.2017 r. do 30.06.2020 r.  

V. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający zakłada możliwość zużycia energii w ilości nie większej niż 15 %  prognozowanego 

zużycia w okresie 36 miesięcy. Na tej podstawie i w przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia 
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zużycia zostanie zawarta odrębna umowa w trybie art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy  z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z poźn. zm.). 

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

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  

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

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

z odrębnych przepisów – warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który 

posiada - aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki;  

- aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku;  

3) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie stawia warunku;.  

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

postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5.  

3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a 

także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do 

wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub braku podstaw do wykluczenia na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów załączonych 

przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. 

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

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 

do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

6. 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.  

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.  

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o 

którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
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2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

ust. 5 niniejszego rozdziału. 

11. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6, musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez 

podmiot trzeci. 

 

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

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu: 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w 

postępowaniu według załącznika 3 do siwz. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w 

załączniku nr 4 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia składa także oświadczenie, o którym mowa w 

rozdz. IX ust. 2 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 niniejszej siwz. 

4a. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także 

oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 niniejszej siwz dotyczące tych 

podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX 

ust. 1 niniejszej siwz. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów:  

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

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp, 

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1, składa dokument lub 

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

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

 

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

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
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zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

 

8. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie  

z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku 

wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

9. Wykonawca może dołączyć do oferty umowę regulującą współpracę podmiotów występujących 

wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 13 lit. c niniejszej siwz) lub 

przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez 

Zamawiającego. 

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

lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów 

dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii 

pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez osoby udzielające 

pełnomocnictwa lub notariusza. 

11.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, o 

których mowa w rozdziale VIII ust. 5 siwz, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub te podmioty. 

12.  Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz, Wykonawcy 

mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

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

w obrocie gospodarczym. 

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

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

Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje itp. 

15.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej siwz, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

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

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.    

16.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 

lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 

2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

17.  W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów 

publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące 

Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że 

dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie 

zobowiązany do jego przedłożenia. 
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18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

19. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne 

do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający 

może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami:  

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

informacji porozumiewać się będą za pomocą poczty e-mail: przetargi@loro.pl a każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza w ten sam sposób (tzn. pocztą e-mail) fakt ich otrzymania z 

zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.  

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo złożyć można osobiście  

w sekretariacie zamawiającego w godzinach 7:30 – 15:05 ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin albo 

przesłać listownie. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na 

wskazany wyżej adres.   

3. Zamawiający dopuszcza także formę elektroniczną w zakresie: 

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

sfinansowanie zamówienia; 

2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz; 

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

wynikach postępowania;  

4) przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień; 

4. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy 

pisemnej. 

5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Robert Łobanowski w 

godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7:30 – 15:05. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego 

po godzinach jego urzędowania, zostanie potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym. 

XI. Termin związania ofertą: 

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

XII. Wymagania dotyczące wadium:  

 

1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 20 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
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1) pieniądzu na konto Zamawiającego: PKO BP S.A.  O/Świebodzin  89 1020 5402 0000 0702 

0027 7087 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do przetargu nr ZP.PN.4.2017”; 

2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancji bankowych;  

4) gwarancji ubezpieczeniowych;  

5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 

r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium  

w formie pieniężnej powinno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert.  

4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty 

oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza 

się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie 

od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 

6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać 

zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą 

kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Pzp. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zastrzeżeniem rozdziału IX ust. 18 siwz przy użyciu 

formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz.  

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

załączniki wymagane zapisami niniejszej siwz.  

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

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

oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

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

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w 

obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za 

zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, 

kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

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

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

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

czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  

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

i oświadczenia wymienione w rozdziale IX niniejszej siwz.  

8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

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

zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na kompleksową 

dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi przesyłania i 

dystrybucji dla Lubuskiego Centrum - Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w 
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Świebodzinie”, nr sprawy ZP.PN.4.2017” oraz: „Nie otwierać przed dniem 2.06.2017r., godz. 

9:15” 
Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od 

Wykonawcy aktualizacji zapisów powyżej. 

 

10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami siwz. 

 

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

w prawym górnym rogu.  

12. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, winny być parafowane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  

13. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści 

Wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania: 

a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika 

- do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa; 

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

w rozdziale IX siwz; 

c) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać 

dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej: 

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem przedmiot zamówienia, 

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub 

gwarancji; 

d) warunki określone przez Zamawiającego w siwz winny być spełnione przez Wykonawców 

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

spełnienie jakich warunków siwz; 

e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest 

przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika; 

f) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania. 

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

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211),  

a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 

udostępnione.  

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

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

załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej siwz) składać należy w sekretariacie, ul. 

Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, w terminie do 2.06.2017 r. do godziny 9:00 

Otwarcie ofert nastąpi: 2.06.2017 r. w Sali konferencyjnej o godzinie 9:15. Wszelkie zmiany terminów 

dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji 

zapisów niniejszego rozdziału. 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1. Łączna cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich 

(PLN), na formularzu (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na 

sfinansowanie zamówienia z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 
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2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w 

związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności 

publicznoprawne z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, w tym koszty: energii, przesyłania energii,  

obsługi, ubezpieczenia, niezbędne instalacje oraz urządzenia pomiarowe, koszty uruchomienia, 

ewentualnych innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także gwarancja i serwis gwarancyjny. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 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. Powyższe dotyczy również wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów oraz importu usług. 

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

Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu 

dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby 

obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

między Zamawiającym a Wykonawcą: 

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

(PLN).  

2.    Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w 

celu  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

XVIII.  

Oferty oceniane będą według kryterium:  

cena – 100% 

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru: 

 

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100 = liczba punktów za kryterium cena. 

 

 

 

W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na 

wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z 

postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z 

przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów. 

 

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
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1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  

w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod 

względem kryteriów oceny ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane 

egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach:  

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 5 do niniejszej siwz.  

XXI. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres 

prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy 

wymienić w ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz.  

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie 

realizowane będzie bez udziału podwykonawców.  

XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

XXIII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot, oraz aukcji elektronicznej, jeżeli 

Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.  

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

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 



13 

 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub 

termin składania wniosków. 

8.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

XXV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; informacje dotyczące aukcji 

elektronicznej; wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot; informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej 

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza porozumiewanie się drogą 

elektroniczną, z zastrzeżeniem rozdziału X ust. 3. 

2. Adres e-mail: przetargi@loro.pl 

3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl  

 

podpis Zamawiającego: 

 

…………………………… 

mailto:przetargi@loro.pl
http://www.loro.pl/
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Załącznik nr 1 do siwz  

nazwa i adres siedziby Wykonawcy: ............................................................... 

Nr NIP  ................................................... 

Nr REGON ................................................... 

nr telefonu ................................................... 

nr faksu ................................................... 

e-mail   …………………………….. 

KRS/CEiDG…………………………………… 

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: ........................................................ 

 

O F E R T A   W Y K O N A W C Y  

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach i zasadach określonych w siwz za cenę łączną: 

brutto: ......................................................................................................... 

(cena brutto słownie: .................................................................................................................) 

Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie w formie tabelarycznej wszystkich czynników 

mających wpływ na zaoferowaną cenę dla każdej lokalizacji oddzielnie, w rozbiciu na opłaty za 

dostawę, dystrybucję energii elektrycznej oraz inne opłaty a także określenie grupy taryfowej 

dla każdej z lokalizacji. 

Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego  

TAK/NIE* 

Jeżeli Wykonawca wskaże TAK (powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego), Wykonawca 

wskazuje rodzaj towaru/usługi, której ten obowiązek dotyczy ……………………………. (nazwa 

towaru/usługi). 

Cena netto (bez VAT) ……………. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw/usług, dla których obowiązek 

podatkowy przechodzi na Zamawiającego). 

2. Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany  

w części IV siwz. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne 

postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do umieszczenia ich w treści umowy.  

6. Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia 

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)  

a) część ………………………………… nazwa podwykonawcy ……………….. 

b) część ………………………………… nazwa podwykonawcy ……………….. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim/dużym* przedsiębiorcą. 

8. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX siwz. 

 

……………………… dnia ……………………  

…………………………………………………….. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

*Niepotrzebne skreślić 



15 

 

Załącznik nr 2 do siwz  

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert 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. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  
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…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert. 

 

………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik 3 do siwz 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

………………………………………………………….. 

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

……………………………………….……………………………………..,  

w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 4 do siwz 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 

 

 nie należy do grupy kapitałowej
*, 

 

 

 należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawia dowody, że powiązania z innym 

podmiotem (Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia*,  

 

 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (z wykonawcami, którzy złożyli oferty w 

niniejszym postępowaniu). 

 

 

…………………………………………………….. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*

 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do siwz  

 

 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1 W odniesieniu do postanowień przyszłej umowy Zamawiający zaakceptuje ogólne warunki 

przyszłej umowy, według wzorów standardowo obowiązujących w zakresie sprzedaży dostawy energii 

elektrycznej uwzględniające ponadto poniższe zapisy: 

1.1 Przedmiot umowy 

1) Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca 

sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii 

elektrycznej do obiektów Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Świebodzinie od dnia …………. r. do …………. r. 

położonych przy: ul. Zamkowej 1, Poznańskiej 13 oraz Plac Browarniany 1B/6.  

 

1.2 Warunki sprzedaży 

1) Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na 

warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2007 r. Prawo energetyczne  (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 220)  zgodnie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, przepisami Kodeksu 

Cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami niniejszych istotnych warunków 

umowy oraz zgodnie z ceną energii Wykonawcy i Taryfą cen za usługi Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (zwanego OSD). 

2) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na obszarze, którego znajdują się miejsca dostarczenia energii elektrycznej. 

3) Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną nr ….. (do 

uzupełnienia po wybraniu Wykonawcy) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4) Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem sieci dystrybucyjnej i posiada aktualną koncesję 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii 

elektrycznej  lub Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę z OSD, w ramach której OSD zapewnia 

Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego. 

1.3 Obliczenie zużycia 

1) Ilość pobranej przez Zamawiającego energii zostanie ustalona w oparciu o: 

a. bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, dokonywanych przez 

upoważnionych przedstawicieli OSD w obecności przedstawicieli Zamawiającego, 

b. dane pomiarowo – rozliczeniowe zgromadzone w systemach pomiarowych OSD. 

2) W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu 

pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do jego wymiany i zainstalowania lub 

dostosowania do własnych wymogów, na swój koszt. W przypadku ewentualnej wymiany układu 

pomiarowo-rozliczeniowego koszt tej wymiany poniesie Wykonawca z wyłączeniem przypadku, gdy 

wymiana spowodowana jest uszkodzeniem, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający   

3) W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego Wykonawca dokona korekty faktury. 

1.4 Czas trwania umowy 

Termin wykonania umowy określony jest na okres 36 miesięcy.  Umowa wchodzi w życie z dniem 

1.07.2017 r. 

1.5 Zasady rozliczenia 

1) Prognozowana 36 miesięczna ilość poboru energii elektrycznej wynosi przy:  

- ul. Zamkowej 1 - ………………………… kWh  

- ul. Poznańskiej 13 - ………………………. kWh 

- Plac Browarniany 1B/6 - …………………….. kWh. 



20 

 

Prognozowana ilość energii elektrycznej może ulec zmniejszeniu w okresie obowiązywania umowy, 

przy czym ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy w formularzu ofertowym pozostaną 

niezmienne, z zastrzeżeniem pkt. 1.9. 

2) Szacunkowa wartość zobowiązania w okresie realizacji umowy wyniesie …………… zł. 

brutto (słownie: ……………………………………….………………… ) w tym podatek VAT …… 

%,  

3)  z tytułu  zamówienia mniejszej ilości energii niż oszacowane powyżej w pkt 1) Wykonawcy nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. 

4) Zamawiający zakłada możliwość zużycia energii w ilości nie większej niż 15 %  prognozowanego 

zużycia w pkt 1 powyżej. Na tej podstawie i w przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia 

zużycia zostanie zawarta odrębna umowa w trybie art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy  z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z poźn. zm.). 

5) Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie 

umowne odpowiadające iloczynowi ilości faktycznego zużycia energii w danym okresie 

rozliczeniowym i ceny jednostkowej za 1 kWh, powiększone o koszty związane ze świadczeniem 

usługi dystrybucji. 

6) Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie odczytów 

wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych w okresach rozliczeniowych miesięcznych, 

ustalonych wspólnie przez Strony, wg. zasad, cen i stawek opłat zawartych w ofercie Wykonawcy. 

Okresy rozliczeniowe muszą uwzględniać postanowienia Taryfy OSD.  

7) Wykonawca  na fakturach zamieści  dane dotyczące faktycznego zużycia energii elektrycznej. 

8) Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich doręczenia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość doręczenia faktury VAT pocztą e-mail, zabezpieczonej podpisem 

elektronicznym, na wskazany przez Zamawiającego adres. 

9)  Za datę spełnienia wierzytelności przez Zamawiającego uznaje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

1.6 Warunki dostawy 

1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać energię elektryczną do punktów wymienionych w 

ust 1.5 pkt 1) powyżej  o mocy nie większej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia zawartym 

w SIWZ, tj. 

- ul. Zamkowa 1 – 150 kW  

- ul. Poznańskiej 13 - 17 kW 

- Plac Browarniany 1B/6 - 4 kW. 

 

2) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić świadczenie usług dystrybucji przez OSD na rzecz 

Zamawiającego. Usługi dystrybucji świadczone przez OSD obejmują: 

a) dostarczanie energii elektrycznej do punktów określonych w punkcie 1 powyżej, 

b) dotrzymywanie standardów jakościowych i niezawodnościowych dostarczonej energii 

elektrycznej określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej OSD (IRiESD), 

c) udostępnianie danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającemu, 

d) obsługę i utrzymanie z należytą starannością urządzeń sieci dystrybucyjnej w tym urządzeń 

przyłączy w części stanowiącej sieć OSD, 

e) dokonywanie wszelkich uzgodnień dotyczących świadczenia usług dystrybucji. 

1.7 Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego 

1.8 W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

a)     Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

b)     Kodeksu cywilnego 

c)     Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi 
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1.9  Zamawiający , zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany istotnych 

postanowień zawartej umowy w    stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w wypadku: 

a) zmiany przepisów Prawa energetycznego lub wydanych na tej podstawie przepisów  

wykonawczych mających zastosowanie do Umowy, w tej sytuacji postanowienia Umowy sprzeczne z 

nimi stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa, 

b) zmiany (wprowadzenia nowej) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej 

(Dystrybucyjnej) OSD, w tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność 

zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy nowej instrukcji  

c) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, 

danych adresowych stron umowy lub innych danych ,które w umowie mają charakter czysto 

informacyjny (np. numer konta bankowego), danych Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym danych 

teleadresowych, nazwy czy też formy prawnej którejkolwiek ze Stron , w tej sytuacji postanowienia 

Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie nowe 

zapisy i zaczną obowiązywać po skutecznym powiadomieniu, o którym mowa w ust.  1.15 poniżej  

d) zmiany ceny w wyniku ustawowej zmiany wysokości podatku akcyzowego lub podatku VAT, 

, w tej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu, gdy zmianie ulegną 

ceny jednostkowe wynikające z wprowadzenia nowej stawki podatku akcyzowego lub podatku VAT, 

zgodnie z zapisami ust 1.14 poniżej.  

e) zmian ilości punktów poboru energii elektrycznej ( zwiększenia lub zmniejszenia), przy czym 

stawki cenowe podane w Formularzu ofertowym obowiązywać będą dla nowych punktów poboru 

energii elektrycznej, w tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś 

w ich miejsce będą miały zastosowanie nowe zapisy i zaczną obowiązywać po skutecznym 

powiadomieniu, o którym mowa w ust.  1.15 poniżej 

f) zmian cen jednostkowych dla określonych w umowie grup taryfowych w przypadku zmiany 

„Taryfy dla energii elektrycznej” Wykonawcy, zatwierdzonej prze Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. W tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich 

miejsce będą miały zastosowanie nowe zapisy i zaczną obowiązywać po skutecznym powiadomieniu, 

o którym mowa w ust.  1.15 poniżej 

g) zmian stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji w przypadku zmiany „Taryfy dla usługi 

dystrybucji energii elektrycznej”  zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która 

reguluje kwestie związane ze świadczeniem usług dystrybucji. W tej sytuacji postanowienia Umowy, 

których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie nowe zapisy i 

zaczną obowiązywać po skutecznym powiadomieniu, o którym mowa w ust.  1.15 poniżej 

i) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, , w tej sytuacji 

postanowienia Umowy, dotyczące zmiany wynagrodzenia wykonawcy, tj.  jego zwiększenia lub 

obniżenia, zaczną obowiązywać po podpisaniu stosownego aneksu, o którym mowa w ust. 1.13 na 

zasadach określonych poniżej w  ust.  1.10 – 1.12 

j) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne , w tej sytuacji postanowienia 

Umowy, dotyczące zmiany wynagrodzenia wykonawcy, tj.  jego zwiększenia lub obniżenia, będą 

obowiązywać po podpisaniu stosownego aneksu, o którym mowa w ust. 1.13 na zasadach określonych 

poniżej w  ust.  1.10 – 1.12 

1.10.  Celem dokonania zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1.9 pkt i) i j) Wykonawca może 

wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.16 poniżej j, przy czym 

zobowiązany jest także do przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentów niezbędnych do oceny przez 

Zamawiającego czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, a w 

szczególności: 

a) szczegółowej kalkulacji  proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wykazania 

adekwatności propozycji do zmiany kosztów wykonania umowy, 

b) innych dokumentów, w tym kopii umów z pracownikami realizujących zamówienie a także 

potwierdzenie zgłoszenia w/w osób do ubezpieczeń. 

Prawo żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1.9 pkt i) i j) przysługuje 

także Zamawiającemu.  Zapisy ust.  1.10-1.13 stosuje się odpowiednio. 
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1.11  W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku i dokumentów, o których mowa w ust. 1.10 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie 

dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów. 

1.12  W terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku Zamawiający przedstawi Wykonawcy 

pisemne stanowisko w przedmiocie złożonego wniosku. Za dzień przekazania stanowiska Strony 

uznają dzień wysłania pisma na adres Wykonawcy.  

1.13  W przypadku wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 1.9 pkt i) i j) 

na koszty wykonania zamówienia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia przez Wykonawcę jego projektu Zamawiającemu. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do 

porozumienia w kwestii aneksu lub zasadności wniosku, o którym mowa  powyżej Wykonawca lub 

Zamawiający  może wypowiedzieć pisemnie umowę w z terminem 2 miesięcznego wypowiedzenia 

liczonego od początku miesiąca następnego po dacie złożonego wypowiedzenia. 

1.14 Zmiany wynikające z ust. 1.9  pkt  d) nie wymagają aneksu do umowy a jedynie pisemnej 

informacji i będą obowiązywały od daty ich obowiązywania wynikających z odpowiednich ustaw. 

1.15 Dla zmiany wynikające z ust. 1.9  pkt  c), e, f) g)  oraz  danych Wykonawcy lub Zamawiającego, 

w tym danych teleadresowych, nazwy czy też formy prawnej którejkolwiek ze Stron wystarczające 

jest pisemne powiadomienie o zaistniałej zmianie wysłane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru. 

Do chwili skutecznego powiadomienia o w/w zmianie wszelkie dane ujęte w niniejszej umowie uznaje 

się za aktualne.  

1.16 Pozostałe zmiany postanowień umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz 

przedstawia propozycję aneksu do umowy. 

1.17. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości  5 % wartości brutto określonej w  ust 1.5. pkt 2) powyżej. 

1.18. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości określonej w  ust 1.5. pkt 2) powyżej z 

zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015.2164 j.t.) – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

1.19. W przypadkach niewymienionych w umowie Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty). 

1.20 . Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym 

Wykonawcy ,  uwzględniającym postanowienia  Zamawiającego, które zostały zawarte w z SIWZ 

(„Istotne dla stron postanowienia umowy”) oraz po wcześniejszym przedstawieniu Zamawiającemu 

treści tej umowy i jej zaakceptowaniu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


