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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

ROZDZIAŁ 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiającym jest: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego  
im.St. Staszica w Miętnem 
ul. Główna 49 
08-400 Garwolin-Miętne 

działająca w imieniu własnym. 

ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 1) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia 
    Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem, ul. Główna 49 zwany w dalszej treści SIWZ 
    „Zamawiającym”, zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 
    przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji 
    energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i 
    Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem” 
 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
    nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
    (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), przepisów wykonawczych wydanych na jej 
    podstawie oraz niniejszej SIWZ, przez komisję przetargową powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół 
    Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica 
    w Miętnem. 
 3) W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy 
    aktów wykonawczych do niej. 
4) Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego 
    określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
    publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 
 5) Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 
    zamówień albo zawrze z Zamawiającym, umowy w sprawie wykonania zamówień. 
6) Na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający ustanawia numer referencyjny zamówienia 
    537474-N-2018, na który Wykonawca powinien się powoływać we wszelkich dokumentach 
    skierowanych do Zamawiającego. 
7) Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: 
    www.mietne.edu.pl w zakładce przetargi. 

ROZDZIAŁ 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 
3.1. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby 
Zamawiającego 

3.2 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elek- 
trycznej na potrzeby Zamawiającego w prognozowanej ilości 800 MWh/rok o napięciu zasilania: 15 kV 
i niezbędnej mocy 230 kW. 
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (dalej SIWZ). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały okre- 
ślone w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej - załącznik nr 5 do SIWZ. 
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach okre- 
ślonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 z 
późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze stan- 
dardami jakości obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierp- 
nia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126 z późn. zm.). 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Zamawiających jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w 
Lublinie Oddział Warszawa ul. Marsa 95 w Warszawie 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie również uzyskanie stosownych dokumentów od OSD stanowiących 
Potwierdzenie Dostaw (w przypadku ich wymagalności), a także zgłoszenia OSD do realizacji umowy 
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. 
Wymagania stawiane Wykonawcy: 
6.1. zgłoszenie w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w 
     celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, 
6.2. reprezentowanie Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy, 
6.3. złożenie wniosków do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarcie umowy dystrybucyjnej, 
6.4. umowy wypowiedzenie poprzednio obowiązującej umowy. 
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa 
opcji, o którym mowa w art.34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw 
energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o kolejne 25 % zamówienia podstawowego. Zama- 
wiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii 
elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe w załączniku nr 1 
do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w 
ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 
wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest 
oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowied- 
niego zamówienia częściowego wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej stanowiącego zamó- 
wienie podstawowe. 

3.3 Wspólny Słownik Zamówień /CPV/ 

Przedmiot główny 
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
65310000-9 Przesył energii elektrycznej 

3. 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

3.5. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiają- 
      cy przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówień dodatkowych, nieprzekraczających łącznie 50% war- 
      tości realizowanego zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówień uzupełniających do 50% wartości podstawowej w 
     ciągu2latoddniaudzieleniazamówieniapodstawowegozgodniez 
     art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 
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3.8. Zamawiający wymaga, aby całość zadania wykonana została przez Wykonawcę składającego ofertę. 
      Nie dopuszcza się udziału podwykonawców. 

3.9. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
     oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.10. Termin związania ofertą: 

Termin, w którym Wykonawca będzie związany ofertą wynosi: 30 dni (w ofercie należy potwierdzić ter- 
min ważności oferty). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3.11. Miejsce realizacji – teren działania Zamawiającego. 

ROZDZIAŁ 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia zawarcia umowy nie wcześniej niż od dnia 01.05 2018 r. do dnia 
30.04.2019 r. dla Zamawiającego; 
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ROZDZIAŁ 5 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DO- 

KONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

5.1.1 spełniają warunki dotyczące: 
      a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
         prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
      b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
      c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
         zamówienia, 
      d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

5.1.2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. 

5.2. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
   5.2.1. na potwierdzenie ppkt. 5.1.1.a) Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy 
      Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 
      a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
      gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
      braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 
      b) Wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w 
      zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu 
      Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. 
      U. z 2012, poz. 1059 j.t.) 
   5.2.2. na potwierdzenie ppkt. 5.1.1.b) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
      zakresie i uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 
      ustawy Pzp; 
   5.2.3. na potwierdzenie ppkt 5.1.1.c) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
      i uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Pzp; 
   5.2.4. na potwierdzenie ppkt 5.1.1.d) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
      zakresie i uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 
      ustawy Pzp. 

5.3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszej specyfikacji nastąpi na 
podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w 
Rozdziale 6 SIWZ. 
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ROZDZIAŁ 6 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 

6.1.1 złożą oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ, 
6.1.2. na potwierdzenie ppkt. 5.1.1.a) uzna warunek za spełniony, na podstawie dokumentów po- 
        twierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
        jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwo- 
        lenia lub licencji; 
6.1.3. na potwierdzenie pkt. 5.1.2. Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
   wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego 
   nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
   wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
   prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
   całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
   upływem terminu składania ofert; 
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
   Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
   opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
   wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 
   miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4- 
   8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
   ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 
   i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
8) jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
   osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania 
   poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
   zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
   dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy 
   Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
   dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że 
   w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - 
   zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem 
   sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
   zamieszkania tych osób lub notariuszem. 
9) Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
   Polskiej obowiązują przepisy określone w §1 ust. 1 pkt. 3, 4, 10 i 11 rozporządzenia Prezesa Rady 
   Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
   Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 
   231). 
10) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

7 



   Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6. Część 6.1.3 pkt. 2, 3, 4 i 6 
   niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
   lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
   i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
   zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

11) Zamiast dokumentu, o którym mowa w niniejszym rozdziale 6. Część 6.1.3. pkt. 5 – 
   Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
   pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 
   24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp. 
12) Dokumenty, o których mowa w pkt. 10 lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
   miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 10 lit. b), 
   powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
13)Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
   miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10, zastępuje się je 
   dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
   sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
   odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
   miejsce zamieszkania. 

6.1.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

o lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
  lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
  do grupy kapitałowej; 

6.2. Inne dokumenty: 
          - formularz ofertowy; 
          - formularz cenowy – załącznik do niniejszej SIWZ; 
          - oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej z OSD. 

6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświad- 
czonym przez Wykonawcę. 

6.4. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w formie oryginałów lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/e upełnomoc- 
nioną do reprezentowania firmy. 

6.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty. 

6.6. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wy- 
magań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania 
ofert. 
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ROZDZIAŁ 7 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMEN- 

TÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWA- 

NIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. Sposób porozumiewania się: 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wyko- 
nawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia powinny być adresowane na: 

Zespół Szkół CKP i CKU im. St. Staszica 
ul. Główna 49 

08-400 Garwolin – Miętne 
tel/fax (25) 682 30 88 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mietne@wp.pl 

      Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infor- 
macje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

      Przed terminu siedmiu dni od daty składania ofert, tj. do dnia 13.04.2018 r. każdy Wykonawca, 
ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Treść zapytań wraz z wyjaśnie- 
niami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawnienia źródła zapyta- 
nia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

      W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wyko- 
nawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, 
zamieszcza ją także na tej stronie (www.mietne.edu.pl). 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy. 

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

7.2 Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Pan Józef Pytel - Kierownik Działu 
tel. nr 502 244 995 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00. 
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TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

ROZDZIAŁ 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.1 Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 

20.04.2018r. do godz. 1400
 wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych). 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 li- 
stopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275 z późn. zm.). 

8.2 Sposób udokumentowania wniesienia wadium 

Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

                                  PKO BP o/Garwolin 
                               25 1020 4476 0000 8102 0323 4168 
z dopiskiem „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na po- 
trzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego  
im. St. Staszica w Miętnem” 
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w terminie, tj. 20.04.2018r. do godz. 1400 
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

  Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu dokumentu sporządzonego na 
podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z 
późniejszymi zmianami) uznane jest przez Zamawiającego za oryginał; 

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz Wykonawca składa w oryginale w siedzibie Zespołu 
Szkół CKP i CKU im. St. Staszica, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin – Miętne. Nie 
należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 
   Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie 
wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wyklu- 
czenia Wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty 
wadium bez jakichkolwiek warunków i na jego pierwsze wezwanie. 

8.3 Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie Wykonawcy 
    z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy). 

ROZDZIAŁ 9 

9.1 Wykonawcy związani są złożonymi ofertami 
przez Zamawiającego terminu złożenia ofert. 

przez okres 30 dni od wyznaczonego 
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9.2 W wyjątkowych okolicznościach, jednak przed upływem terminu związania złożoną ofertą, Wykonawca 
      samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Za- 
      mawiający 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 jed- 
      nak niż 30 dni. 
9.3 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. 
9.4 Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
    obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
    oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

ROZDZIAŁ 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

10.1. Wymagania podstawowe 

10.1.1. Ofertę pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 
10.1.2. Oferta pod rygorem odrzucenia musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i ustawą oraz 
        przygotowana na drukach wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ, bez żadnych 
        zastrzeżeń i uwarunkowań. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać 
        wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach druków. Wykonawca składający 
        ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami tejże 
        SIWZ. 
10.1.3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę kosztorysową. 
10.1.4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum. 
        Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że 
        wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone. 
10.1.5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty. 
10.1.6. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia 
        podane w Rozdziale 6 niniejszej SIWZ. 
 10.1.7. Oferty wykonawców wykluczonych jak również oferty odrzucone nie będą rozpatrywane. 
10.1.8. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być dołączone do oferty 
        w oddzielnej kopercie i opisane „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

10.2 Oferta wspólna 

10.2.1. Zamawiający dopuszcza składanie jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów pod warun- 
   kiem, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunki udziału w 
   postępowaniu oraz złożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków zgod- 
   nie z wymogami zawartymi w Rozdziale 6 SIWZ i ustawie. 
10.2.2 W przypadku składania oferty wspólnej, warunek określony w Rozdziale 5 w punkcie 5.1.1 
   uznaje się za spełniony, jeśli spełnią go łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, na- 
   tomiast warunek określony w punkcie 5.1.2 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców skła- 
   dających ofertę wspólną. 
10.2.3 Zamawiający wymaga, aby oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych 
   warunków, określone w Rozdziale 6 zostały złożone w następujący sposób: 
a) dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 6.1.1, 6.1.2, mogą dotyczyć i zostać złożone tylko przez 
   jednego Wykonawcę składającego ofertę wspólną, 
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b) dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 6.1.3 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców 
   składających ofertę wspólną. 
10.2.4 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania 
   ich w niniejszym postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
   sprawie niniejszego zamówienia publicznego – wszelka korespondencja prowadzona będzie z peł- 
   nomocnikiem. 
10.2.5 Z treści wypełnionego Formularza oferty, jak i pozostałych dokumentów załączonych do oferty 
   winno wynikać, że oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie, w przeciwnym wypadku 
   oferta będzie traktowana jako złożona przez jednego Wykonawcę. 

10.3 Zmiany i wycofanie oferty 

10.3.1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarów- 
        no zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
10.3.2. Zmiana oferty lub jej wycofanie powinna być przygotowana, opakowana i zaadresowana w ten 
        sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 
        lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFA- 
        NIE. 

ROZDZIAŁ 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu (koper- 
tach/paczkach). Opakowanie (koperty/paczki) należy opisać następująco: 

Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy 
                         Zespół Szkół CKP i CKU im. St. Staszica 
                                           ul. Główna 49 
                                     08-400 Garwolin – Miętne 

Oferta. 

Przetarg nieograniczony: 

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na 
  potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum 
               Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem” 

Nie otwierać przed dniem: 20 kwietnia 2018r. godz. 1400 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół CKP i CKU im. St. Staszica, ul. Główna 49,  
08-400 Garwolin – Miętne w sekretariacie Dyrektora Szkoły, do dnia 20 kwietnia 2018r. do 
godz.1400 . 

11.2 W przypadku braku danych opisujących kopertę z ofertą wg podanego wyżej wzoru, zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu niewłaściwego opisania koperty, 

12 



np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofer- 
ty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

11.3. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową jednak bezwarunkowo decyduje data 
i godzina dostarczenia (wpisane na potwierdzeniu odbioru) przesyłki (oferty) do pokoju wskazanego 
w adresie Zamawiającego określonego powyżej. 

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2018r. o godz. 1415
 w siedzibie Zespołu Szkół  

CKP i CKU im. St. Staszica, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin – Miętne w sali konferencyjnej 
Dyrektora Szkoły. 

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfi- 
nansowanie zamówienia. 

11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych 
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamó- 
wienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

11.7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. 

11.8. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – zgodnie z art. 87 ust.2 
ustawy. 

11.9. Wybór Wykonawcy: 
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który: 
- złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, 
- złożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu. 

ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1. Wykonawca oblicza wartość oferty mnożąc jednostkowe ceny netto przez ilości podane w formularzu 
    cenowym, a następnie wylicza wartości brutto i sumuje wartości netto i brutto. 

12.2. Ceny jednostkowe opłat dystrybucyjnych należy przyjąć do kalkulacji oferty zgodnie z obowiązującą 
    w dniu składania oferty ceną zawartą w Taryfie OSD. 

12.3. Wykonawca zamieszcza w ofercie tak wyliczoną cenę łącznie z podatkiem VAT. Cena ta nie stanowi 
    wynagrodzenia Wykonawcy, lecz służy do porównania złożonych ofert. 

12.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie, niezależnie od wchodzących w jej 
    skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najko- 
    rzystniejszej oferty. 

12.5. Cena obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu finalnego w postaci 
    wolnej od wad prawnych i technicznych. Wymaganym jest by wszystkie koszty i składniki związane z 
    wykonaniem zamówienia, uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia, zawarte były w cenie 
    oferty. 
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12.6. Cenę oferty Wykonawca ma obowiązek skalkulować za okres zgodny z podanym w formularzu ceno- 
    wym, dla przewidywanego przez Zamawiającego zużycia energii elektrycznej, w oparciu o następujące 
    składniki ceny: 

12.6.1. Składniki ceny zatwierdzanej przez Wykonawcę – jednolita dla wszystkich grup taryfowych: 

a) cena energii elektrycznej 

b) opłata handlowa 

12.6.2. Składniki ceny zawarte w Taryfie OSD zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki: 

a) stawka jakościowa, 

b) stawka opłaty przejściowej, 

c) składnik zmienny stawki sieciowej, 

d) składnik stały stawki sieciowej, 

e) opłata abonamentowa. 

12.7. Zmiany składników ceny określonych w pkt. 6.2. w okresie realizacji zamówienia następują zgodnie 
    ze zmianą w Taryfie OSD, wprowadzoną w trybie określonym przez Prawo energetyczne. 

12.8. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach wystę- 
    pujących w formularzu cenowym. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzu- 
    cenie oferty. 

12.9. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
    towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pózn. zm. ). Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku 
    VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

12.10. Cena energii elektrycznej oraz stawka opłaty handlowej określona przez Wykonawcę, nie ulegnie 
    zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

12.11. Zmiany opłat i stawek określonych w taryfie OSD zatwierdzonych decyzją Prezesa URE nie wyma- 
    gają aneksu do umowy i wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni od daty ich opublikowania w Biule- 
    tynie Urzędu Regulacji Energetyki. 

ROZDZIAŁ 13 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTE- 

RIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

13.1. Kryterium oceny ofert : Najniższa cena brutto - 100 % . 

13.2. Sposób oceny ofert. 
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Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 
punktów, natomiast pozostali wykonawcy - odpowiednio mniej punktów, według następującego oblicze- 
nia: 

C= 

Cena oferty najniższej 
------------------------------- x 100 pkt. 
Cena oferty badanej 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ 
oraz otrzyma największą liczbę punktów. 

ROZDZIAŁ 14 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁ- 

NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

14.1. Zawiadomienie o wynikach postępowania 

14.1.1. Informacja o wyborze oferty 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia wy- 
konawców, którzy złożyli oferty o: 
wyborze najkorzystniejszej oferty podając informacje o których mowa w art. 92 ust. 1, pkt. 1 
    ustawy, 
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
    uzasadnienie faktyczne i prawne, 
terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.1.2. Protokół 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 ich otwarcia. 

14.1.3. Unieważnienie postępowania. 
         W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadamia o tym fakcie równocześnie 
         wszystkich Wykonawców, którzy: 
         - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania – przed 
             upływem terminu składania ofert, 
         - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
          podając uzasadnienie faktyczne i prawne – art. 93 ust. 3 ustawy. 

14.2. Postanowienia dotyczące umowy 

14.2.1. Zamawiający zawrą umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą 
      warunki podane w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów wynikającą 
      z przyjętych kryteriów oceny ofert. 
14.2.2. 
     a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana 
         jako najkorzystniejsza, w terminie 7 dni przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, zo- 
         bowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, 
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b) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 
   ustawy. 

ROZDZIAŁ 15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONA- 

NIA UMOWY 

W prowadzonym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

ROZDZIAŁ 16 WZÓR UMOWY 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi - Załącznik Nr 5. 

ROZDZIAŁ 17POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

       Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 

Do SIWZ załącza się: 
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty, 
2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pra- 
   wo zamówień publicznych, 
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o 
   których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
4. Załącznik nr 4 – formularz cenowy, 
5. Załącznik nr 5 – wzór umowy, 
6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej z OSD na świadczenie 
   usługi kompleksowej (tj. sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej) na obszarze PGE Dystrybucja S.A. 
   z siedzibą w Lublinie Oddział Warszawa, 
7. Załącznik nr 7 – przynależność do Grupy Kapitałowej, 
8. Załącznik nr 8 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

Zamawiający: 

Nazwa, Adres ……………………… 

Wykonawca: 

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

(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

REGON: ..................................................................., 

NIP: ..................................................................., 

Tel. ..........................................................., Fax. …………………....……………………………....., 

       Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawa energii elektrycznej i świad- 
czenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem” 

1. Niniejszym składamy ofertę na: dostawę energii elektrycznej wraz z usługą przesyłu i dystrybucji 
   energii i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w 
   SIWZ za n/w cenę: 

Cena brutto oferty za okres………..………....m-cy…………………..…zł, 
słownie zł,……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… w tym: cena netto …………. 
zł oraz podatek VAT (23%) w kwocie: …………………. zł. 

Oferta za okres ……. m-cy została skalkulowana według aktualnych cen na dzień upływu terminu składania 
oferty zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie OSD dla grup taryfowych określonych dla poszczegól- 
nych punktów odbioru. W przypadku zmiany Taryfy OSD wartość oferty ulegnie zmianie. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Zamówienie będziemy realizować w okresie …… miesięcy: od …………. roku do dnia ……..…….. 
Termin płatności faktur 14 dni. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 
Oświadczamy, że: 
a) posiadamy aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
   elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
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b) posiadamy aktualną, obowiązującą w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia umowę z Ope- 
    ratorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym 
    znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej,* 

c) posiadamy aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 
    elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.* 

* niepotrzebne skreślić 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ - 30 dni. 
7. Oświadczamy, że Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
   umowy w sprawie zamówienia publicznego akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej 
   oferty, stawimy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
8. Uprawnionym do kontaktów z zamawiającym jest: .. 
   tel. ……………………….., fax …...…………………………………….. 

9. Nasze konto bankowe ………………………………………………………………… 
10. Nasz adres internetowy (URL)………………………..……………………………….. 
11. Nasza poczta elektroniczna (e-mail) ………………………….………………………… 
12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

13. Oferta nasza zawiera łącznie z załącznikami ............. stron ponumerowanych. 

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

(miejscowość i data) 

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

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

* - niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: „Dostawa energii elektrycznej i 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem”, reprezentując: 

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

(należy wpisać nazwę Wykonawcy) 

oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczące : 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
   prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
   zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

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

(miejscowość i data) 

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

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: „Dostawa energii elektrycznej i 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem”, reprezentując: 

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

(należy wpisać nazwę Wykonawcy) 

oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 
roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

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

(miejscowość i data) 

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

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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Formularz cenowy 

Składając ofertę na „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół CKP i CKU im. St. Staszica w Miętnem” 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg następujących cen jednostkowych. 
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*Wszystkie elementy składowe ofert cenowych należy podać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Dane Zamawiającego zgodnie z SIWZ-Zał.8 

Wyliczona cena odpowiada cenie oferty złożonej w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości: 

Cena oferty brutto: ……………………………………………………………………..…………………… ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ) 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

w tym kwota netto ……………………………………………. słownie ………………………………………………………..………………………………………………. 

Wartość dostawy energii elektrycznej obejmuje sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłowej i dystrybucyjnej. 

…………………………….. dnia ………………………….. 20… r. ……………………………………………………............................................................. 

imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 

Wzór umowy 

Postanowienia ogólne 

§1 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego na pod- 
stawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 
907 z późniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego w dniu .................... 

w Miętnem pomiędzy Zespołem Szkół CKP i CKU im. St. Staszica  z siedzibą w Miętnem.,  

zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

– Dyrektora ……………………… 

a 

…………………………………………………………………………………………………... 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …………………………….., Wydział ………….. Go- 
spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadającą REGON …………………… i nadany 
NIP ……………………………………………., 

………………………………….,prowadzącym działalność gospodarczą p.n. 
„……………………………………….. z siedzibą ………………………………………… 
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Centralna 
Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej posiadają- 
ce REGON …………………. i nadany NIP ……………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą , reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 
kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia 
usług jej dystrybucji. 

2. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji rozliczane będą we- 
dług stawek cen i opłat zawartych odpowiednio w Taryfie/Cenniku Wykonawcy oraz w Tary- 
fie OSD zgodnie z grupą taryfową odbiorcy wskazaną w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia. 

§2 

Zamawiający oświadcza, że poprzez zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej 
i świadczenia usługi dystrybucji wskazuje Wykonawcę jako podmiot odpowiedzialny za 
bilansowanie handlowe na rynku bilansującym. Wykonawca może zlecić wykonanie obo- 
wiązków w zakresie bilansowania handlowego Zamawiającego. 

23 



Prawa i obowiązki stron 

§3 

Wykonawca stwierdza, że posiada oświadczenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego,  
w którym OSD zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących warunków dystrybucji 
   energii elektrycznej, budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, ochrony prze- 
   ciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych 
   przez siebie urządzeń, 
2) zachowania w miejscach dostarczania energii elektrycznej standardów jakościowych ener- 
   gii elektrycznej, zgodne z obowiązującymi przepisami, 
3) odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci dystrybucyjnej w celu umożliwienia 
   bezpiecznego wykonania przez Zamawiającego prac w obszarze oddziaływania tej sieci, 
4) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń, skarg i reklamacji od Zamawiającego dotyczą- 
   cych standardów jakościowych, 
5) udzielania Zamawiającemu na jego życzenie, informacji o przewidywanym terminie 
   wznowienia dostaw energii elektrycznej przerwanych z powodu awarii sieci. 

§5 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu według rzeczywistego zapotrzebowania 
    w okresach rozliczeniowych, 
 2) przyjmowania, w godzinach urzędowania, we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
    Wykonawcy wniosków, zgłoszeń, skarg i reklamacji od Zamawiającego i jego jednostek 
    organizacyjnych dotyczących dostarczania energii elektrycznej, 
 3) udzielania, na pisemny wniosek Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, po 
    rozpatrzeniu i uznaniu przez OSD jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez OSD 
    parametrów jakościowych energii elektrycznej w wysokościach określonych w Taryfie 
    Wykonawcy lub w Cenniku, 
 4) udzielania, na pisemny wniosek Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, po 
    rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Wykonawcę 
    standardów jakościowych obsługi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w wy- 
    sokościach określonych w Taryfie Wykonawcy lub w Cenniku - w terminie 30 dni od dnia 
    złożenia wniosku, 
 5) wznowienia dostaw energii elektrycznej wstrzymanych z powodów, o których mowa 
    w §11, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie jej dostarczania. Zamawiający 
    lub jego jednostki organizacyjne pokrywa koszt wznowienia dostaw energii elektrycznej, 
    zgodnie z taryfą OSD, 
 6) dokonywania rozliczeń za sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczone usługi dystrybucji, 
    zgodnie z zawartą Umową, 
 7) udzielania nieodpłatnych informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych Taryf lub Cen- 
    nika. Taryfa Wykonawcy oraz Taryfa OSD udostępniane są Zamawiającemu w punktach ob- 
    sługi klientów Wykonawcy oraz publikowane są na stronie internetowej Wykonawcy i OSD, 
 8) rozpatrzenia wniosku lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpo- 
    wiedzi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, 
 9) przekazywania informacji o cenach sprzedaży energii elektrycznej oraz warunkach ich stoso- 
    wania, które będą zamieszczane na stronach internetowych Wykonawcy oraz będą udostęp- 
    niane do publicznego wglądu na tablicach ogłoszeń w siedzibie i oddziałach Wykonawcy. 
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10) Zlecenia sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego przez upoważnionego przed- 
   stawiciela OSD: 
   a) po zgłoszonej reklamacji, 
   b) w celu kontroli parametrów metrologicznych układów, przy uwzględnieniu postano- 
      wień § 8 ust. 12. 

§6 

W celu realizacji Umowy przedstawiciele OSD mają prawo do: 

1) wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń z układami pomiarowo- 
   rozliczeniowymi, w celu przeprowadzenia odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych 
   lub ich wymiany, 

2) wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń z układami pomiarowo - rozli- 
czeniowymi, po okazaniu legitymacji oraz pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli w celu: 

a) przeglądów urządzeń będących własnością OSD, a także prac związanych z ich eksplo- 
atacją lub naprawą oraz dokonywania badań i pomiarów, 

b) kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymywania zawartych umów 
i prawidłowości rozliczeń, w tym: zbierania i zabezpieczania dowodów naruszenia wa- 
runków używania układów pomiarowo - rozliczeniowych oraz warunków zawartej umo- 
wy. 

§7 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) terminowej zapłaty na rzecz Wykonawcy opłat za zakupioną energię elektryczną i świad- 
    czenie usługi dystrybucji, 
2) wnoszenia opłat za dodatkowe usługi oraz czynności świadczone przez Wykonawcę bądź 
   OSD na zlecenie Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub wynikających 
   z Taryfy lub Taryfy OSD, 
3) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy, bez naruszania praw 
   osób trzecich, 
4) utrzymywania należącej do niego wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie 
   technicznym zgodnym z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, 
5) utrzymywania użytkowanego obiektu w sposób nie utrudniający prawidłowego funkcjo- 
   nowania sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości istniejących 
   urządzeń, w szczególności od drzew, krzewów i obiektów budowlanych, 
6) umożliwienia przedstawicielom OSD odczytania wskazań układów pomiarowo – rozlicze- 
   niowych, 
7) umożliwiania przedstawicielom OSD dostępu (wraz z niezbędnym sprzętem) do swoich 
   urządzeń energetycznych znajdujących się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego 
   w celu: usunięcia awarii w sieci, sprawdzenia stanu licznika, wykonania prac związanych 
   z eksploatacją lub naprawą oraz demontażem licznika, 
8) usunięcia przyczyny zakłóceń w Sieci dystrybucyjnej lub awarii wraz z poniesieniem kosz- 
   tów, gdy awarię lub zakłócenia w sieci spowoduje instalacja Zamawiającego, 
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9) wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego, będącego własnością Zamawiającego lub 
   jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku od- 
   biorców zaliczonych do grup przyłączeniowych II i III, a także VI (dla napięcia zasilania 
   wyższego niż 1 kV) oraz Wytwórców (niezależnie od wysokości napięcia zasilania) pod- 
   stawowe i rezerwowe układy pomiarowo – rozliczeniowe określone przez OSD nabywa, 
   instaluje, wymienia, konserwuje i zgłasza do legalizacji, badania laboratoryjnego lub eks- 
   pertyzy własnym kosztem i staraniem Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych. 
   Zamawiający lub jego jednostki organizacyjne dostarczą zastępczy układ pomiarowo- 
   rozliczeniowy na czas trwania legalizacji, laboratoryjnego sprawdzenia lub ekspertyzy, 
10) umożliwienia wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością OSD, 
11) prawidłowej eksploatacji własnych instalacji (urządzeń) i nie wprowadzania do zasilają- 
   cej sieci dystrybucyjnej zakłóceń definiowanych jako: przepięcia, migotania, zapady na- 
   pięcia oraz wyższe harmoniczne, powodujące odkształcenia napięcia w punktach odbioru 
   energii elektrycznej, 
12) poniesienia kosztów sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo- 
   rozliczeniowego reklamowanego przez Zamawiającego w przypadku, gdy w wyniku 
   sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego stwierdzo- 
   no, że wskazania nie przekraczają dopuszczalnych, określonych przez przepisy metrolo- 
   giczne, granicznych wielkości tolerancji pomiaru, 
13) niezwłocznego poinformowania Wykonawcy lub OSD o zauważonych wadach lub uster- 
   kach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznościach, mających wpływ 
   na możliwość niewłaściwego rozliczania za sprzedaną energię elektryczną i świadczone 
   usługi dystrybucji. 
14) powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadają- 
   cym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 
15) Zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą układu pomiarowo-rozliczeniowego 
   w tym nałożonych plomb oraz, w przypadku gdy układ ten stanowi własność OSD, zwrotu 
   kosztów poniesionych przez OSD, związanych z zakupem i zainstalowaniem układu po- 
   miarowo-rozliczeniowego w przypadku jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. W przy- 
   padku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego lub syste- 
   mu pomiarowo-rozliczeniowego, Zamawiającego lub jego jednostki organizacyjne pono- 
   szą koszty zakupu i zainstalowania tego układu wg. kalkulacji kosztów OSD. Wg kalkula- 
   cji kosztów OSD, Zamawiający ponosi również koszty zerwania lub uszkodzenia plomb. 

Rozliczenia stron 

§8 

1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji, 
   z wyłączeniem ryczałtowej grupy taryfowej, dokonywane są na podstawie wskazań ukła- 
   dów pomiarowo - rozliczeniowych dla poszczególnych PPE określonych w umowie. 
2. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną przeprowadza się zgodnie z przedstawioną 
   ofertą Wykonawcy. Cena energii elektrycznej oraz stawka opłaty handlowej określona 
   przez Wykonawcę, nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 
3. Rozliczenia za świadczone usługi dystrybucji przeprowadza się zgodnie z zawartą umową 
   oraz odpowiednio Taryfą OSD, 
4. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo - rozliczeniowego, bądź niemożności 
   dokonania odczytu przez OSD, ilość energii w danym okresie rozliczeniowym może być 
   wyznaczana szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej 
   z analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu rozli- 
   czeniowego. 
5. Termin płatności opłat za sprzedaną energię elektryczną i świadczenie usługi dystrybucji 
   określa Wykonawca na fakturze VAT, fakturze VAT korekta lub nocie księgowej. W razie 
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   otrzymania faktury VAT, faktury VAT korekta lub noty księgowej, której termin płatności 
   upłynął Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania. 
6. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
7. Reklamacje Zamawiającego nie zwalniają od obowiązku płatności należności. 
8. Zasady zamawiania oraz określania opłat za moc umowną określa Taryfa OSD. 
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania układu pomiarowo- 
   rozliczeniowego lub błędów w odczycie jego wskazań, skutkującymi zaniżeniem bądź za- 
   wyżeniem jego wskazań, Wykonawca skoryguje należności za sprzedaną energię elek- 
   tryczną oraz świadczenie usługi dystrybucji. Skorygowania dokonuje się według następu- 
   jących zasad: 
9.1.Korekta, o której mowa w ust. 9, obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym 
    występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy. 

9.2.Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur VAT, jest wielkość błędu wskazań 
    układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

9.3. Jeżeli określenie błędu, nie jest możliwe, podstawę do wyliczenia wielkości korekty sta- 
    nowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie 
    sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo- 
    rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okre- 
    su, którego dotyczy korekta faktury VAT. W wyliczaniu wielkości korekty należy 
    uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okolicz- 
    ności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

9.4.Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie 
    poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wska- 
    zanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 

10. W przypadku zmiany cen i stawek opłat Wykonawca przyjmuje do rozliczeń wskazania 
   układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień wprowadzenia nowych cen i stawek opłat: 
 a) szacunkowe – na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej w okresie 
   rozliczeniowym zawierającym datę zmiany cen i stawek opłat, 
 b) rzeczywiste – odczytane przez OSD. 
11.W przypadku, gdy Okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, w okresie tym 
   mogą być pobierane opłaty za energię elektryczną w wysokości określonej na podstawie 
   prognozowanego zużycia energii w tym okresie, z uwzględnieniem sezonowości poboru 
   energii i trendu poboru energii elektrycznej 
12. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej 
   wystąpi: 
   a) nadpłata, to podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres roz- 
    liczeniowy, o ile Zamawiający nie zażąda jej zwrotu; 
   b) niedopłata, to podlega ona doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT. 

                         Warunki rozwiązania i zmiany umowy 
                                        §9 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.05.2018r. do dnia 30.04.2019r. 
2. Wykonawca może zmienić warunki umowy poprzez ustalenie nowych taryf, wyłącznie 
   w przypadku zmiany taryfy przez OSD. 
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3. Zmiany taryfy, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wchodzą 
   w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania Biuletynie Urzędu 
   Regulacji Energetyki. 
4. W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzy lub 
   innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy 
   lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane 
   z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny 
   energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 
   właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. 

                          Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej 
                                            § 10 
1. Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej, może nastąpić w przypadku, gdy Zamawiający 
   lub jego jednostki organizacyjne zwlekają z zapłatą za pobraną energię elektryczną 
   i świadczenie usługi dystrybucji co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płat- 
   ności. Wykonawca, powiadamia na piśmie Zamawiającego lub jego jednostki organizacyj- 
   ne o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jeżeli Zamawiający lub jego 
   jednostki organizacyjne nie uregulują zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od 
   dnia otrzymania tego powiadomienia, a pozostałych Wykonawca powiadamia o zamiarze 
   wstrzymania dostarczania Energii, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
   za straty wynikłe z tego tytułu. 
2. Wykonawca informuje, że OSD przysługuje prawo wstrzymania dostaw energii elektrycz- 
   nej oraz obciążenia Zamawiającego opłatami przewidzianymi w Taryfie OSD, 
   w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz w przypadku, gdy 
   instalacja elektryczna znajdująca się u Zamawiającego stwarza bezpośrednie zagrożenie 
   dla życia, zdrowia lub środowiska. 

    W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej Zamawiający uiszczą 
   opłatę z tytułu nielegalnego poboru bezpośrednio na rzecz OSD. 
3. Zamawiający są zobowiązane do regulowania opłat stałych wynikających z Taryfy lub 
   Cennika Wykonawcy i Taryfy OSD, w okresie wstrzymania dostawy, o ile nie nastąpi 
   rozwiązanie umowy. 
4. Wykonawca za pośrednictwem OSD ma prawo do uzależnienia wznowienia dostawy ener- 
   gii elektrycznej wstrzymanej z powodu jej nielegalnego poboru od wykonania zaleceń 
   technicznych eliminujących przyczyny nielegalnego poboru energii elektrycznej. 

Bonifikaty i upusty z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Zama- 
wiającego oraz parametrów jakościowych energii 
                                       § 13 

   W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi, Za- 
   mawiającemu przysługuje bonifikata. Umowa może odmiennie uregulować wysokość 
   udzielanej bonifikaty. 
2. Wysokość bonifikaty, o której mowa w ust. 1, określana będzie w oparciu o przeciętne 
   wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok za- 
   twierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
   ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
3. W okresie, w którym nie były dotrzymane parametry jakościowe energii elektrycznej, a 
   układ pomiarowo-rozliczeniowy uniemożliwia określenie ilości energii elektrycznej do- 
   starczonej odbiorcy, ilość tej energii ustala się na podstawie poboru energii elektrycznej 
   w analogicznym okresie rozliczeniowym tego samego dnia tygodnia w poprzednim tygo- 
   dniu oraz proporcji liczby godzin, w których parametry jakościowe energii elektrycznej 
   nie zostały dotrzymane, do całkowitej liczby godzin w okresie rozliczeniowym. 

1. 
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4. Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączo- 
 nemu do sieci przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycz- 
 nej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła prze- 
 rwa w dostarczaniu tej energii. Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym 
 miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii w od- 
 powiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw 
 określonych w umowie lub odrębnych przepisach. 

5. Zmiana wysokości bonifikat i upustów z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych ob- 
   sługi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz standardów jakościowych ener- 
   gii przewidzianych w niniejszym paragrafie, następuje w przypadku zmiany przepisów wyda- 
   nych na podstawie ustawy w tym zakresie, bez konieczności zmiany niniejszej umowy. 

Postanowienia końcowe 
        § 14 

1. Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy oraz za 
    szkody powstałe w skutek: 
       a) siły wyższej, 
       b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
       c) działania osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, 
       d) planowych i nieplanowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, pod warun- 
           kiem, że przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie będą trwały dłużej niż to 
           wynika z dopuszczalnych wielkości, 
       e) wskazanych ograniczeń, wprowadzanych na podstawie przepisów powszechnie 
           obowiązujących na wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie Energetycz- 
           nym. 
 2. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej wynikające z przerw planowych, nie sta- 
    nowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zastosowania w instalacji Zamawiają- 
    cego lub jego jednostek organizacyjnych ochrony przed przepięciami łączeniowymi lub 
    atmosferycznymi, występującymi w sieci dystrybucyjnej. 
 4. Wszelkie prace przy urządzeniach pomiarowo – rozliczeniowych mogą być wykonywane 
    wyłącznie przez przedstawicieli OSD lub za jego zgodą. 
5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
    publicznych, Kodeks Cywilny oraz Prawo energetyczne w raz z aktami wykonawczymi. 
6 Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i 
      Zamawiającego. 
7.Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

załącznik nr 1 - SIWZ 
załącznik nr 2 - ……………….. 
załącznik nr 3 - Oferta 
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Załącznik nr 6 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

  „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby 
   Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im.  
   Stanisława Staszica w Miętnem” 

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

Oświadcza, że posiada zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem 

 Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20 – 340 Lublin, 
ul. Garbarska 21A Oddział Warszawa na świadczenie usługi kompleksowej (sprzedaży i 
                          dystrybucji energii elektrycznej) 

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

Czytelny podpis osoby/osób 

uprawnionej/ych 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik Nr 7 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: „Dostawa ener- 

gii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. St. Staszica w Miętnem”, reprezentując: 

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

(należy wpisać nazwę Wykonawcy) 

oświadczamy, że Wykonawca*: 

    nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.); 

    należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro- 
nie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której skład wchodzą 
następujące podmioty: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

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

(miejscowość i data) 

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

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”. 

** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 
poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani 
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
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Załącznik Nr 8 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 
     „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
     na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum 
     Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem”. 

Punkt odbioru: PZO Miętne. 

Adres: Zespół Szkół CKP i CKU im .St. Staszica 
                   ul. Główna 49 
               08-400 Garwolin – Miętne 

Nr ewidencyjny: 99008065 

Zasilanie dwustronne: 15 kV do PZO Miętne. 

Układ pomiarowo – rozliczeniowy (przekładniki prądowe i napięciowe oraz liczniki)  

w budynku PZO Miętne 

Moc umowna: 230 kW 

Taryfa: B 21 

Szacowane zużycie roczne: 800 MWh 
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