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Znak sprawy: AI ZP.272.00024.2013.MP 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  

PRZEKRACZAJĄCEJ 200 000 EURO 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego (według wykazu stanowiącego 
załącznik nr 1 do siwz), w imieniu których działa na mocy udzielonych 
pełnomocnictw: 

Województwo Śląskie 
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46,  
tel. 32/ 20 78 571, fax. 32/ 20 78 578 
e-mail: zamowienia@slaskie.pl 
www.slaskie.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą Pzp. 
 
III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Kod CPV: 09310000-5 - elektryczność 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 
jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego, o których mowa                         
w załączniku 1 do siwz. 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz.  

2. Maksymalne zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy zostało 
oszacowane na 3759,98 MWh. 

3. Zakup będzie się odbywać na podstawie umów zawartych z Wykonawcą. Umowy  
w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte odrębnie dla poszczególnych 
jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do siwz.  

4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych                   
z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego. 

5. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi mieć podpisaną generalną 
umowę dystrybucyjną z TAURON Dystrybucja SA i PKP Energetyka SA, których okres 
obowiązywania jest nie krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia,  
tj. obowiązuje co najmniej do dnia 31 grudnia 2014 r. Oświadczenie Wykonawcy  
o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawarte jest w formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do siwz.  

6. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii 
elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający                      
w załączniku nr 1 do siwz wskazał maksymalną przewidywalną ilość zużycia energii 
elektrycznej. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
wykorzystania mniejszej ilości energii niż przewidywana. Zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza 
rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg ceny jednostkowej, wg której 
rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej określonej w ofercie Wykonawcy. 

IV. Termin wykonania zamówienia:  
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1. Umowy wchodzą w życie z dniem 01.03.2014 r., z wyłączeniem 4 punktów poboru 
energii (Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku) 
wymienionych w załączniku nr 1.1 do siwz lecz nie wcześniej niż z dniem upływu 
ważności skutecznie wypowiedzianej umowy kompleksowej i pozytywnie 
przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy. 

2. Dla 4 punktów poboru energii (Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Rybniku) wymienionych w załączniku nr 1.1 do siwz umowy wchodzą  
w życie zgodnie z wymienionymi tam terminami (kol. Uwagi o terminie wejścia 
umowy w życie) lecz nie wcześniej niż z dniem upływu ważności skutecznie 
wypowiedzianej umowy kompleksowej i pozytywnie przeprowadzonej procedury 
zmiany sprzedawcy. 

3. Umowy zostaną zawarte na czas oznaczony do dnia 31.12.2014 r. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki                     
na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). 

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: „spełnia - nie 
spełnia” na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w pkt VI.1.a) i VI.1.b) siwz. Nie wykazanie spełniania ww. warunku 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 
2 pkt 4 ustawy Pzp.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek 
spełniają łącznie. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże,  
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie  
co najmniej 1 zamówienie dotyczące  dostawy energii elektrycznej  
dla odbiorcy końcowego o wolumenie nie mniejszym niż 3,5 GWh. 

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: „spełnia - nie 
spełnia” na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w pkt VI.1.a) i VI.1.c) siwz. Nie wykazanie spełniania ww. warunku 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 
2 pkt 4 ustawy Pzp.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek 
spełniają łącznie. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu 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 tym celu 
Wykonawca powinien dołączyć do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia; 

 Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: „spełnia - nie 
spełnia” na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt 
VI.1.a). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek 
spełniają łącznie. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: „spełnia - nie 
spełnia” na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt 
VI.1.a) siwz. Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy 
Pzp.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek 
spełniają łącznie. 

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą 
brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,  
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

 Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: „spełnia - nie 
spełnia” na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w pkt VI.2. siwz. 

 Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  
z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 

 Ww. warunek każdy z podmiotów oferty wspólnej musi spełniać odrębnie. 
 
VI. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt V.1. siwz Wykonawca 
wraz z ofertą winien złożyć: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy  

Pzp (załącznik nr 2a do siwz),  

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – dot. warunku o którym mowa 
 w pkt V.1 a).  

c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –              
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (załącznik  
nr 2b do siwz), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane  
lub są wykonywane należycie - dot. warunku, o którym mowa w pkt V.1.b) siwz, 

Uwaga: Pod pojęciem głównych dostaw Zamawiający rozumie dostawy wykazane  
w wykazie, niezbędne do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
opisanego w pkt V.1.b) siwz. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  
Pzp Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie  

z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2c do siwz), 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
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do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert,  

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,              
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie               
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

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

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp 
Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć: 
a)   informację o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (zawartą w formularzu ofertowym  
– załącznik nr 2 do siwz) 

lub 
b)   listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  
(Listę składa Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej. W tym przypadku 
informację, o której mowa w pkt VI.3.a) siwz o braku przynależności do grupy 
kapitałowej, zawartą w formularzu ofertowym, należy wykreślić). 

4. Dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, o których mowa w pkt VI.1.c) siwz są: 
a)   poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b)   oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 
mowa w pkt VI.4.a) siwz.  

5. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane  
w wykazie, o którym mowa w pkt VI.1.c) siwz, zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt VI.4 
siwz. 

6. W niniejszym postępowaniu Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa  
w pkt VI.4.a) siwz może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia             
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

7. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany 
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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 wykonywaniu zamówienia.  

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenia  
i dokumenty wymienione w pkt VI.1 siwz składają w taki sposób, aby potwierdzały 
łączne spełnianie warunków, o których mowa w pkt V.1 siwz. Oświadczenia  
i dokumenty, o których mowa w pkt VI.2 i VI.3 składa odrębnie każdy  
z Wykonawców występujących wspólnie. 

9. 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 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 przed 
notariuszem. 

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. VI.2.b) do 2.d) 
i 2.f) 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 uiszczeniem 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. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt VI.2.e) i g) siwz 
składa 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, 10 i 11 ustawy Pzp. 

12. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.10.a) i c) oraz w pkt VI.11 siwz powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty, o których mowa w pkt VI.10.b) siwz powinny być wystawione  
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

13. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca  
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  
w pkt VI.10 i 11 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,  
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby  
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Zapis pkt VI.12 stosuje się odpowiednio.  
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                                 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 

 
1. Wszystkie dołączone dokumenty, winny być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zobowiązanie innych 
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podmiotów, o którym mowa w pkt VI.7 siwz winno być złożone w formie pisemnej 
(oryginał). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej notarialnie. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń i dokumentów, o których mowa                 
w pkt VI siwz oraz pełnomocnictw w formie elektronicznej lub faksem.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega  
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane  
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

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

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron                    
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert 
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści siwz.  

8. Korespondencję należy kierować na adres:  
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Wydział Informatyki, Administracji i Zamówień Publicznych 
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 
każdorazowo powołując się na znak postępowania znak sprawy: AI 
ZP.272.00024.2013.MP 
z dopiskiem: 
„Przetarg – zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek 
organizacyjnych Województwa Śląskiego”. 

9. Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
- Magdalena Palka, Artur Adamiok - w sprawach proceduralnych 
- Jacek Walski - w sprawach merytorycznych 
Sprawy należy kierować na fax nr: 32/ 20 78 578 lub e-mail: zamowienia@slaskie.pl 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium: 
 
1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości:  

33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych). 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Województwa Śląskiego w: 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Katowicach 
ul. Chorzowska 1, 40-121 Katowice 

nr 37 1240 6292 1111 0010 5063 8458 
tytuł przelewu: „Wadium w postępowaniu AI ZP.272.00024.2013.MP” 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 
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d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

3. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć oryginał poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie 
opisanej: „Wadium do przetargu AI ZP.272.00024.2013.MP na zakup energii 
elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa 
Śląskiego” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
w Katowicach przy ul. Ligonia 46, pok. 164. 

4. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert. 

5. Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Pzp. 
 
IX. Termin związania ofertą: 

60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

 
X. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Ofertę należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 

2. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający 
nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej i faksem. 

3. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

4. Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi 
numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę 
załączników.  

5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była 
identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis 
składający się z pełnego imienia i nazwiska).  

6. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru 
lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone 
stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Zamawiający  
nie dopuszcza składania pełnomocnictw w formie elektronicznej i faksem. 

7. Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, 
oświadczenia wymienione w pkt VI. niniejszej specyfikacji. 

8. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była 
poświadczona „za zgodność z oryginałem” (na każdej stronie zawierającej treść) 
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje 
obowiązek załączenia pełnomocnictwa. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy 
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

10. Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie 
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu 
oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu 
Wykonawcy. 
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11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę: 

− za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone 
przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie                          
o wprowadzeniu zmian w złożonej ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny 
być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. 
Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, 
należy opatrzyć napisem “ZMIANA OFERTY”. 

- za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie 
Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. 
Oświadczenie winno być oznaczone nr AI ZP.272.00024.2013.MP i nazwą 
postępowania „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek 
organizacyjnych Województwa Śląskiego” oraz hasłem: “WYCOFANIE OFERTY”. 

12. W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone 
w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy Pzp, odpowiadające 
przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz. 

13. W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych 
uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                      
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć 
wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie 
nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca 
powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości,  
iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym 
(wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
– NIE UDOSTĘPNIAĆ”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę przetargową należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób 
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 
Każde zewnętrzne opakowanie/koperta w którym składana jest oferta winno być 
oznakowane w następujący sposób: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. W razie niewłaściwego oznaczenia, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie oferty przed 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie  
w trakcie sesji otwarcia ofert. W takich przypadkach odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, który złożył nieprawidłowo oznaczoną kopertę/opakowanie zewnętrzne  
z ofertą. 

3. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (Kancelaria Ogólna pok. 164)  

Nazwa (firma) Wykonawcy 
adres, numer telefonu, faxu  
lub e-mail Wykonawcy 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
ul. Ligonia 46 
40-037 Katowice 
 

„OFERTA przetargowa – zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 
jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego” 

AI ZP.272.00024.2013.MP  
Nie otwierać przed dniem …………2014 roku, godz. ……..” 
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w godzinach od 7.30 do 15.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku)  
w terminie do dnia ………………..2014 roku do godziny …….. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ………………… 2014 roku o godzinie …….. w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 (pok. 
562). 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Łączna cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym upusty i rabaty udzielane Zamawiającemu 
przez Wykonawcę na czas trwania umowy. 

Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nieuwzględnienia 
wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę. 

W ofercie należy, zgodnie z tabelą w pkt 3 formularza ofertowego: 

- podać jedną cenę jednostkową netto za 1 MWh dla wszystkich wskazanych jednostek 
organizacyjnych oraz stawkę podatku VAT %, 

- obliczyć cenę zamówienia netto odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej jako 
iloczyn ceny jednostkowej netto za 1 MWh oraz łącznego szacunkowego zużycia 
energii elektrycznej (w MWh) poszczególnych jednostek organizacyjnych, 

- obliczyć wartość podatku VAT odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej jako 
iloczyn ceny zamówienia netto dla poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz 
stawki podatku VAT %, 

- obliczyć cenę zamówienia brutto odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej jako 
sumę ceny zamówienia netto oraz wartości podatku VAT dla poszczególnych 
jednostek organizacyjnych, 

- Łączna: cena zamówienia brutto, cena zamówienia netto oraz wartość podatku VAT, 
stanowi sumę cen zamówienia brutto, cen zamówienia netto oraz wartości podatku 
VAT dla wszystkich jednostek organizacyjnych. 

W rezultacie w ofercie należy podać łączną cenę zamówienia brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia (liczbowo i słownie), zgodnie z zapisami w pkt 3 formularza 
ofertowego. 

Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch 
miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku 
jest mniejsza niż 5, to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli 
trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa, to drugą cyfrę należy zaokrąglić                
w górę.  

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów 
zagranicznych określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) 
spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania  
o zamówienie publiczne jest Zamawiający. 

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Sprzedawana energia elektryczna rozliczana będzie wg ceny jednostkowej netto 
określonej w ofercie Wykonawcy.  
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.  
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2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

� cena brutto 100% 

3. Formuła oceny: 

najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert 

cena brutto badanej oferty 
x 100 = liczba punktów 

4. Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia 
cyfra  po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulegnie 
zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra 
zostanie zaokrąglona w górę.  

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione                         

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego: 

Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty           
o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i wykonawcach, których 
oferty zostały odrzucone oraz o terminie po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. Ponadto informacje, o których mowa powyżej 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.slaskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń  
w swojej siedzibie. 
Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. 
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą  z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 
Pzp w terminie: 
− nie wcześniej niż 10 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, 
− nie wcześniej niż 15 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w inny sposób.  
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
ww. terminu w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy:  

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do siwz.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z określeniem 
warunków ich wprowadzenia: 

1) Zmiana miejsca dostawy - zmiana lokalizacji Zamawiającego (w tym zmiana ilości 
punktów poboru) w skutek zmian organizacyjnych lub innych okoliczności 
niezależnych od stron umowy, 

2) Terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych 
od stron umowy, (w szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących 
będą trwały dłużej niż jest to określone w przepisach),  

3) Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów prawnych przy czym zmiana ta nie spowoduje 
zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 
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4) Zmiana parametrów technicznych przedmiotu Umowy, jeśli przyczyni  
się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje 
zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 

5) Pozostałe zmiany: 

a) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie wartości przedmiotu umowy,  
w przypadku, gdy wystąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, podatku 
akcyzowego lub innego ustawowego składnika ceny energii elektrycznej. 
Wówczas strony dostosują ustawowe składniki ceny  i ustalą wartość 
przedmiotu umowy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy wynikającą ze zmian w przepisach prawa, 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

4. Zmiany winny być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy         
w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

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. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu               
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać  
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu  
lub drogą elektroniczną. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane  
w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
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związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 
XVIII. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem 
postępowania. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

5. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między 
Zamawiającymi, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN. 

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. W ofercie Wykonawca powinien wskazać części zamówienia, których wykonanie 
powierzy podwykonawcom, zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym. Brak 
powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana 
przez Wykonawcę.  

 
       Zatwierdził:    

        

   

                                                           . 
 

 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia przygotowali: 
 
_____________________. 

_____________________. 

_____________________. 

_____________________. 

_____________________. 

_____________________. 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 


