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§1  
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7  
tel.(048) 617-10-08, faks (048) 617-10-61 
godziny  urzędowania: 
Poniedziałek  7:30 – 16:00 
Wtorek – Czwartek 7:30 – 15:30 
Piątek:   7:30 – 15:00 
poczta elektroniczna (e-mail): powiat@szydlowiecpowiat.pl  
adres internetowy: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/ 
NIP  7991963340 
REGON  670223215 
 

§2  
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Przetarg nieograniczony - zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

2. Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) 

3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro, 
natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. 

4. Zamówienie nie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej. 
5. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie gdy:  
1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, 
4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 
5) zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, jak również oferty dodatkowe  będą zawierać taką samą cenę. 
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert,  
2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
§ 3  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek 

organizacyjnych. 
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 573700 kWh. Wskazane wartości zostały 

przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego 
wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą 
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

3. Dostawa energii odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 
10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2012.1059 j.t.), przepisach wykonawczych. 

4. Sprzedaż energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna 
umowa dystrybucyjna zawarta z OSD. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 
6. Umowy na dostawę energii elektrycznej zostaną zawarte oddzielnie na każdy układ pomiarowy 

z użytkownikiem danego obiektu 
7. Rozliczenie się za sprzedaną energię elektryczną będzie na podstawie wskazań pomiarowo – 

rozliczeniowych oddzielnie dla każdego obiektu. 
8. Ilość energii określona w Załączniku Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia może ulec zmianie 

jeżeli Zamawiający nie wykorzysta energii. 
9. Zamawiający informuje iż procedura zmiany sprzedawcy będzie odbywała się po raz drugi. Wszystkie 

układy pomiarowo rozliczeniowe Zamawiającego są dostosowane do usługi TPA. 
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10. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
09.30.00-00-2- Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
09.31.00.00-5- Elektryczność  

§ 4  
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii przez okres 12 miesięcy. 
2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Termin rozpoczęcia realizacji umowy 

z użytkownikami od dnia 01.10.2014 r. za wyjątkiem: 
− Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, ul. Kościuszki 39 od dnia 01.11.2014 r. 

( Internat) 
− Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, ul. Kościuszki 39 od dnia 01.11.2014 r. 

(budynek szkoły) 
− Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, ul. Kościuszki 39 od dnia 01.11.2014 r. 

(boisko wielofunkcyjne) 
− Budynek Dworca PKP (poczekalnia i oświetlenie zewnętrzne) Szydłowiec od dnia 01.01.2015r.  

§ 5  
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA  

TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o: 

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energię elektryczną wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

b) Posiadają aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii 
elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
dokumentu lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 
z późn. zm.) 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 
907, z późn. zm.) 

3) Dysponowania potencjałem technicznym. 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 
907, z późn. zm.) 

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 
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3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 
907, z późn. zm.) 

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.). 

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
warunki określone w ust. 1 mogą być spełnione łącznie przez te podmioty. 

 
§ 6  

INFORMACJE O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. – PRAWO ZAMOWIE Ń PUBLICZNYCH 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 

1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.- dopuszcza się przedstawienie kopii koncesji za zgodność  
z oryginałem.  

2) aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej 
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego- dopuszcza się przedstawienie 
oświadczenia o zawartej Generalnej Umowie Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2  

4. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia innych podmiotów, 
wówczas Wykonawca dostarczy wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada: 

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert – albo 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, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów 
załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te 
podmioty. 

6.  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej- 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 

7. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1-2 
1) wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 2 do siwz), 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 
zm.)– wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 

 
§ 7  

INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA ZOBOWI ĄZANY JEST 
ZAŁ ĄCZYĆ DO OFERTY POD RYGOREM ODRZUCENIA 

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń 
i załączników: 

1) wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 2 do siwz), 
 

§ 7a  
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum) w rozumieniu art. 

23 ustawy. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa; 

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie; 
3) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, ponoszą oni solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy; 
4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; 
5) Wypełniony formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „np. 

nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ich 
pełnomocnika; 

6) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający zażąda 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 
Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie 
podstawę odrzucenia oferty. 

7) Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. W przypadku, gdy wykonawca 
zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do 
podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia powierzy podwykonawcom. 
 

§ 8 
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 
Powiat Szydłowiecki, 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7 lub faksem (48) 617-10-61. 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 
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3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
4. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Magdalena Kisiel 

tel. (48) 6177000 wew. 80  
§ 9  

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
Zamawiający w niemniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 
 

§ 10  
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 

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. 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. 

 
§ 11  

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku  polskim. 
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 
prawa. 

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy 
dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa 
w treści niniejszej specyfikacji. 

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji 

zawartości oferty.  
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 

składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.  

11. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej nieprzezroczystej kopercie, które będą: 
1) zaadresowane na adres Zamawiającego: Powiat Szydłowiecki – Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, 

pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, sekretariat, pokój nr 11, 
2) posiadać oznaczenie: „OFERTA PRZETARGOWA – „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

DLA POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH” i „NIE 
OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17.09.2014 r. GODZ. 10:15” oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. 

3) Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, 
aby można było ją odesłać nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty. 

 
§ 12 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 

17 września 2014r. do godz. 10.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert 
zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 17 września 2014r. o godzinie 10.15 w 
swojej siedzibie- sala konferencyjna. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację 
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy 
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wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia. 
 

§ 13 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Na druku „Formularz ofertowy” – stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ należy podać wysokość 
wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca uwzględni wszystkie wymogi o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane 
przez Wykonawcę. 

3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również 
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Obliczanie całkowitej ceny brutto służy do celów porównania złożonych ofert. Ostateczna wysokość 
wynagrodzenia może być inna, jeżeli będzie to wynikało z rzeczywistego zużycia. 

5. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami 
SIWZ w tym podatek VAT w ustawowej wysokości. 

6. Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Cena podana w ofercie służy tylko i wyłącznie umożliwieniu dokonania przez zamawiającego 

porównywania ofert 
8. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 
1) Punkty liczone będą według następującego wzoru: 

 
najniższa cena ofertowa brutto 

C = ------------------------------------------ x 100 x waga kryterium 
cena brutto oferty badanej 

 
2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska 

najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 

§ 14 
KRYTERIA OCENY OFERTY 

cena – 100 % 
§ 15 

INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PRZEZ 
WYKONAWC Ę W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZ NEGO 

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy na warunkach wynikających z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
faksem, albo 10 dni jeśli zostało przesłane listem poleconym. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu podanego 
w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono 
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym  
w zawiadomieniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.  

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana 
za najkorzystniejszą, Wykonawcy tworzący Konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem 
umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy Konsorcjum. 

 
 

§ 16 
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
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§ 17 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY, W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz 

danych zawartych w ofercie.  
3. Po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie 

zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 (fax), albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób (pisemnie). 

4. Podstawą do zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

5. Umowa zostanie zawarta wg wzoru umowy na sprzedaż energii elektrycznej powszechnie stosowanych 
przez sprzedawców energii elektrycznej. 

6. Przedmiotem umowy jest ,,Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek 
organizacyjnych” określonych w Zał. Nr 1 do SIWZ. 

7. Nie dopuszcza się możliwości zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii 
elektrycznej. 

8. Cena ofertowa energii elektrycznej może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od 
towarów i usług VAT oraz stawki podatku akcyzowego energii elektrycznej. 

9. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie wskazań liczników 
w poszczególnych obiektach zamawiającego. 

10. Dostawa energii odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 
10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2012.1059 j.t.) przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

11. Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii 
elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub 
podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią 
elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii 
elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają 
automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na 
piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie 
zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą 
obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów 
prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.  

12. W przypadku dręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - 
płatności należy dokonać nie później niż w 5-tym dniu od daty otrzymania faktury.  

13. Zamawiający posiada umowy na dystrybucję energii elektrycznej na czas nieokreślony z PGE Obrót S.A. ul. 
8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, oddział z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 
26-110 Skarżysko- Kamienna. 

14. Zamawiający po wyborze Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel.  

 

§ 18 
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
szkodę. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuje również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp w postaci: odwołania 
do Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp tj.: 

1) wyboru trybu z wolnej reki (przy udzielaniu zamówienia dodatkowego), 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. Terminy na wnoszenie odwołań reguluje art. 182 ustawy Pzp tj. 
1) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia – 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 

2) odwołanie wobec czynności innych – 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

 
§ 19 

INNE INFORMACJE 
9. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający 

przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, oraz okoliczności, po których 
zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.  

6. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
§ 20 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), a w 
sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu cywilnego 

 
§ 21 

ZAŁ ĄCZNIKI  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIEN IA 
Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Nr 2 – Formularz oferty. 
Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w podstępowaniu. 
Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
Nr 5- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.  
 
 
Szydłowiec, dnia 09 września 2014r.  

______________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik Nr 1 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Lp. Wykaz obiektów Rodzaj 

taryfy 
J.m. Ilość szacunkowa zużytej energii 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Nabywca:  

Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej  

w Szydłowcu ul. Strażacka 3, 26-500 Szydłowiec 

C12A 

Szczytowa 

2397k Wh, 

pozaszczytowa 

7197kWh 

kWh 50 300 

2 Nabywca:  

Zespół Szkół im. KOP  

w Szydłowcu , ul. Kościuszki 39 26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 39400 

3 Nabywca:  

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza – Internet w Szydłowcu, ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec 

G11 kWh 48700 

4 Nabywca:  

Zespół Szkół im. KOP  

w Szydłowcu Boisko wielofunkcyjne ul. Kościuszki 39 26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 1300 

5 Nabywca:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kościuszki 39  26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 16800 

6 Nabywca:  

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  

w Łaziskach Łaziska 15A, 26-505 Orońsko 

G11 kWh 184000 

7 Nabywca:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna  

w Szydłowcu ul. Kościuszki 170 26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 42700 
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8 Nabywca:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu  26-500 Szydłowiec 

C12A 

Szczytowa 

8877 kWh, 

pozaszczytowa 

26686kWh 

kWh 15500 

9 Nabywca:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa   

w Szydłowcu ul. Staszica 4  26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 10800 

10 Nabywca:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna  

w Szydłowcu ul. Wschodnia 23  26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 11500 

11 Nabywca:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia  

w Wysokiej  26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 5000 

12 Nabywca:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie  26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 4500 

13 Nabywca:  

Powiatowy Urząd Pracy ul. Metalowa 7 26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 46800 

14 Nabywca:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu  ul. Kościuszki 297 26-500 Szydłowiec 

C12A 

Szczytowa 

552kWh, 

pozaszczytowa 

1429kWh 

kWh 2400 

15 Nabywca:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. H. Sienkiewicza  

w Szydłowcu ul. Zamkowa 1 26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 32000 
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16 Nabywca:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. H. Sienkiewicza 

 w Szydłowcu ul. Zamkowa 1 26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 14000 

17 Nabywca:  

Starostwo Powiatowe  

w Szydłowcu Plac. M. Konopnickiej 7 26-500 Szydłowiec  

C11 kWh 48000 

18 Nabywca: 

Budynek Dworca PKP w Szydłowcu (Sadek) 

26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 3,0 

Łącznie warto ść za sprzeda ż energii ( w szacunkowej ilo ści 573 700 )  
w okresie 12 miesi ęcy wynikaj ąca z podsumowania pozycji 5. 
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Załącznik Nr 2 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

................................................................... 
(nazwa i siedziba oferenta) 

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

................................................................... 
Powiat Szydłowiecki  

reprezentowany przez Zarząd Powiatu  
pl. M. Konopnickiej 7 

26-500 Szydłowiec 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ......................................... podejmujemy się 

wykonania zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek 

organizacyjnych”. 

Lp. Wykaz obiektów Rodzaj 
taryfy 

J.m. Ilość 
szacunkowa 

zużytej energii 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
brutto 6x5 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Nabywca:  

Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej  

w Szydłowcu ul. Strażacka 3, 26-500 

Szydłowiec 

C12A kWh 50 300   

2 Nabywca:  

Zespół Szkół im. KOP  

w Szydłowcu , ul. Kościuszki 39 26-500 

Szydłowiec 

C11 kWh 39400   

3 Nabywca:  

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 

– Internet w Szydłowcu, ul. Kościuszki 39, 26-

500 Szydłowiec 

G11 kWh 48700   

4 Nabywca:  

Zespół Szkół im. KOP  

w Szydłowcu Boisko wielofunkcyjne ul. 

Kościuszki 39 26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 1300   

5 Nabywca:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego ul. Kościuszki 39  26-500 

Szydłowiec 

C11 kWh 16800   

6 Nabywca:  

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  

w Łaziskach Łaziska 15A, 26-505 Orońsko 

G11 kWh 184000   

7 Nabywca:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Przychodnia 

Specjalistyczna  

C11 kWh 42700   
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w Szydłowcu ul. Kościuszki 170 26-500 

Szydłowiec 

8 Nabywca:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Szydłowcu  26-500 

Szydłowiec 

C12A kWh 15500   

9 Nabywca:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa   

w Szydłowcu ul. Staszica 4  26-500 

Szydłowiec 

C11 kWh 10800   

10 Nabywca:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Przychodnia 

Specjalistyczna  

w Szydłowcu ul. Wschodnia 23  26-500 

Szydłowiec 

C11 kWh 11500   

11 Nabywca:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka 

Zdrowia  

w Wysokiej  26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 5000   

12 Nabywca:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka 

Zdrowia w Majdowie  26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 4500   

13 Nabywca:  

Powiatowy Urząd Pracy ul. Metalowa 7 26-500 

Szydłowiec 

C11 kWh 46800   

14 Nabywca:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu  ul. 

Kościuszki 297 26-500 Szydłowiec 

C12A kWh 2400   

15 Nabywca:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. H. Sienkiewicza  

w Szydłowcu ul. Zamkowa 1 26-500 

Szydłowiec 

C11 kWh 32000 

 

 

  

16 Nabywca:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. H. Sienkiewicza 

 w Szydłowcu ul. Zamkowa 1 26-500 

Szydłowiec 

C11 kWh 14000  
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17 Nabywca:  

Starostwo Powiatowe  

w Szydłowcu Plac. M. Konopnickiej 7 26-500 

Szydłowiec  

C11 kWh 48000   

18 Nabywca: 

Budynek Dworca PKP w Szydłowcu (Sadek) 

26-500 Szydłowiec 

C11 kWh 3,0   

Łącznie warto ść za sprzeda ż energii ( w szacunkowej ilo ści 573 700 )  
w okresie 12 miesi ęcy wynikaj ąca z podsumowania pozycji 5. 

  

 

1. Oferujemy zrealizowanie dostaw energii według taryf stanowiących przedmiot zamówienia za cenę: 

.....................................zł. brutto  

(słownie ………………..…………………………………………………………………………………….) 

2. Cena podana w ofercie służy tylko i wyłącznie umożliwieniu dokonania przez Zamawiającego 

porównywania ofert. 

3. Oświadczamy, że cena dostawy energii brutto podana  w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie 

wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania 

energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się 

za związanych określonymi w niej zasadami postępowania w terminach i pod warunkami w niej 

określonymi. 

5. Oświadczamy, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji 

zamówienia. 

6. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, 

prawdziwe i rzetelne. 

7. Oświadczamy, że posiadamy podpisaną z PGE ……………………………………………. umowę 

umożliwiającą realizację przedmiotu Zamówienia , tj. dostawę energii elektrycznej dla………………. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje 

zawarte w następujących dokumentach: (podać strony oferty)………….. - dołączone do oferty w oddzielnej 

kopercie. 

10. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie……………………… 

11. Oświadczamy, że nie powierzamy wykonania podwykonawcom przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
 
 

........................................      ..................................        ……….................................................                                            
      Miejscowość,  data  Pieczęć firmowa wykonawcy                     /podpis i pieczęć upełnomocnionego 
                                                                                                                           przedstawiciela  Wykonawcy/                     
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Załącznik Nr 3 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 

…………………………………………………….. 
                  Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

na podstawie art. 44, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

Przystępując do postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych” 

Ja/My (imię i nazwisko ) :      ……………………………………………………………....................................... 

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

jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy : ………………………………………………………………… 

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

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczamy, że : 

1. posiadam/y uprawnienia do wykonania określonych czynności lub działalności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie 

dysponuję/emy potencjałem technicznym 

lub*( niepotrzebne  skreślić) 

przedstawię/my pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 

dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

lub*( niepotrzebne  skreślić) 

przedstawię/my pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, 

3. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 

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

  /miejscowość, data/                                                /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela  
          wykonawcy(ców)/ 

 
 
 
Uwaga ! 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie 
powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.   
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Załącznik Nr 4 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

 
......................................................... 
             /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

 
 
 

.......................................................................................................................................................................... 
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 

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

/siedziba/ 
 

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie: „Dostawa 
energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych” ja, niżej podpisany, 
reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie 
lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest 
podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................              …………………………………………………………………. 

  /miejscowość, data/                                  /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy(ów) 
 
 
 
 
Uwaga! 
Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik Nr 4 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

 

 

 

 

 

 

                             pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne 

 
 
 

INFORMACJA 
Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ….…………………………….………………………..…. 

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 
 

……………………………………………………………….. 
 
 

Informuję, że ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek 
organizacyjnych” w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 
1) należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*  
2) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)* 
 
 
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz  
z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Pzp. 
 
………………..…………..…. 

/miejscowość i data/ 
............................................. 
        /podpis osoby upoważnionej  

                    do reprezentowania Wykonawcy/  
  * - niepotrzebne skreślić 
 


