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Oznaczenie sprawy: 11/2015 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
na zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Górniczego Kopalnia Soli Bochnia; 
32-700 Bochnia, ul. Campi 15. 
  
1.   Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Zamawiający:    Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.                                                                                                
32-700 Bochnia, ul. Campi 15, woj. małopolskie, pow. bocheński 
Numer telefonu: (14) 615 24 00 
Numer faksu: (14) 612 47 18 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl 
Strona internetowa: www.kopalnia-bochnia.pl 
REGON: 000867845 
NIP: 868 00 00 485 

     Godziny urzędowania: od 6:00 do 14:00. 
  
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
         szacunkowej powyżej 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.). 
2.2.   Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29 stycznia    2004 r. 
         Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ). 
2.3.   Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy 
         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. 
        poz. 907 z późn. zm.). 

     2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
               ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
              z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).     
     2.5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
     2.6.   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
     2.7.   Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
     2.8.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której  
              wykonanie powierzy podwykonawcom. 
     2.9.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
     2.10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
     2.11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
     2.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. CPV:  09310000-5 (elektryczność). 
3.2.Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Górniczego 
Kopalnia Soli Bochnia; 32-700 Bochnia, ul. Campi 15, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity   Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) 
oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.  
Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucyjnych. 
3.3. Odbiór energii elektrycznej odbywał się będzie w następujących punktach poboru energii 
(PPE): 
a)    Część I:  
       ul. Campi 15, 32-700 Bochnia - Główna stacja transformatorowa 15/3 kV „Campi” przy 

szybie Campi, wyposażona w dwa przyłącza o napięciu 15 kV.  
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           Miejscem dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia własności urządzeń między 
OSD a Odbiorcą są: 

 zaciski na głowicy kablowej w Głównej stacji transformatorowej 15/3 kV  „Campi” 
w polu nr 1, 

 zaciski na głowicy kablowej w Głównej stacji transformatorowej 15/3 kV  „Campi” 
w polu nr 8. 

 
b)   Część II: 

           ul. Solna 2, 32-700 Bochnia - Rozdzielnia niskiego napięcia 400/230 V „Sutoris” przy szybie 
Sutoris, wyposażona w dwa przyłącza o napięciu 400/230 V zasilane ze stacji 
transformatorowej S – 689 „SUTORIS” oraz z szafy kablowej Bochnia ZK – 421 na 
budynku nr 4 przy ul. Trudna w Bochni. 

           Miejscem dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia własności urządzeń między 
OSD a Odbiorcą są: 

 zaciski prądowe (odpływowe) na wyjściu przewodów od zabezpieczenia                      
w rozdzielni nn stacji transformatorowej S – 689 „SUTORIS” na odpływie kabla  
w stronę Odbiorcy, 

 zaciski prądowe (odpływowe) na wyjściu przewodów od zabezpieczenia obwodu KS 
Bochnia w szafie kablowej Bochnia ZK – 421 na budynku  nr 4 przy ul.Trudna  
w Bochni. 

    3.4.  Zakup energii elektrycznej następował będzie według potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, 
            że Zamawiający może zwiększyć potrzeby lub zrezygnować z zakupu części szacunkowej 
            ilości energii elektrycznej, określonej w zał. nr 1 do SIWZ, co w żadnym razie nie może być 
           podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

3.5. Wykonawca może złożyć ofertę częściową  na sprzedaż energii elektrycznej do dowolnego  
z w/w punktów odbioru energii elektrycznej, tj.:  

       Część I – ul. Campi 15, 32-700 Bochnia - Główna stacja transformatorowa 15/3 kV„Campi” 
przy szybie Campi, 

       Część II - ul. Solna 2, 32-700 Bochnia - Rozdzielnia niskiego napięcia 400/230 V „Sutoris” 
przy szybie Sutoris, albo na całość zamówienia. 

       Niezależnie od tego, czy oferta złożona przez Wykonawcę obejmuje dowolną część 
zamówienia (część I albo część II) albo jego całość (część I i część II), każdą z części 
zamówienia Zamawiający może udzielić innemu Wykonawcy. 

3.6. Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej dla w/w punktów poboru energii (PPE), 
posiada umowę sprzedaży energii zawartą z TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. z siedzibą  
w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60, 30-417 Kraków obowiązującą do dnia 31.12.2015 r. 
oraz umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja 
Spółka Akcyjna z siedzibą przy   ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków obowiązujące na czas 
nieokreślony. 

3.7. Zamawiający informuje, iż Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze miasta Bochni jest Firma: TAURON 
Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi PPE oraz 
charakterystykę miejsca dostarczania i opis układu pomiarowo-rozliczeniowego  zawiera                
załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie dwunastu miesięcy w rozbiciu na 
poszczególne miesiące, w poszczególnych punktach poboru zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.                                                                                         
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4.    Termin wykonania zamówienia. 
Umowę zawiera się na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 roku. 

   
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych 

warunków. 
 

5.1. Warunki udziału w postępowaniu. 
Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, 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, tj. 
 – posiadania aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 
– posiadania aktualnej, obowiązującej przez okres wykonywania przedmiotu 

zamówienia, umowy z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na 
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce 
dostarczenia energii elektrycznej - dotyczy Wykonawców nie będących 
właścicielami przedmiotowej sieci dystrybucyjnej, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując wykonanie, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, tj.: co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej o wartości nie 
mniejszej niż 1 000 000 zł  brutto w przypadku uczestnictwa w części I lub                
o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto   w przypadku uczestnictwa w części II 
z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana lub 
jest wykonywana należycie,  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie,  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: 
                 przedstawienie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
                 potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
                 w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 
                 co najmniej 500 000,00 zł. 
           Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu 
           wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw 
           wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 
           ustawy Pzp, zostanie wykluczony z postępowania.  
           Wykonawcy będą wykluczeni z postępowania również w przypadku zaistnienia 
           okoliczności przewidzianych w art. 24 ust.2 ustawy Pzp. 

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt  5.1. na 

podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                  
w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych 
przez Zamawiającego, wymienionych w pkt 6 niniejszej SIWZ, potwierdzających 
spełnianie tych warunków. 

b) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 
spełnia/nie spełnia. 
Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy 
dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego 
warunku. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony                    
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w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony.    
W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony                              
w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony. 

c) 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. 

5.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożą dokumenty zawierające błędy do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
6.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) oświadczenie, iż zapoznał się z warunkami zawartymi w niniejszej SIWZ i przyjmuje je 
bez zastrzeżeń,  

a ponadto następujące dokumenty: 
 

 w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp: 
 

c) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnej koncesji Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną, 

d) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnej koncesji Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na 
którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej albo (w przypadku 
Wykonawców nie będących właścicielami przedmiotowej sieci dystrybucyjnej) 
oświadczenie o posiadaniu obowiązującej przez okres wykonywania przedmiotu 
zamówienia umowy z właściwym miejscowo Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub 
oświadczenie dotyczące zobowiązania do zawarcia, nie później niż do dnia rozpoczęcia 
świadczenia usługi sprzedaży zamawiającemu energii elektrycznej, stosownej umowy z 
właściwym miejscowo Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 

e) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy                   
i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
Wymagane jest wykazanie wykonania co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej,                  
o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł  brutto w przypadku uczestnictwa w części I lub                 
o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto w przypadku uczestnictwa w części II,                                                                                                                           

f) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem opłaconej polisy,  
a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 500 000 zł, 
 

 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 
 

g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
h) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego  odpisu  

z właściwego rejestru lub 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 Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

i) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, 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 – wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

j) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, 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. 

k) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnej informacji  
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy 
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

l) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnej informacji  
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

m) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnej informacji  
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

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. 

6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają ofertę  na zasadach 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W przypadku, o którym mowa 
powyżej, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich                              
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument 
pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Jeżeli oferta 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana jako 
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najkorzystniejsza, Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić 
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 r., poz.231) w: 
1) § 3 ust. 1 pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,                       

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
 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, 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) § 3 ust. 1 pkt 5 i 7 - 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. 

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b w/w 
rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie w/w 
rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 w/w 
rozporządzenia, 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. 

6.4. Wykonawca  zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty wadium. 
 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                     
do porozumiewania się z wykonawcami. 
 
7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
7.2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami, 

od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 6.00 a 14.00 są: 
           1) w sprawach proceduralnych –  mgr inż. Barbara Korta tel. (14) 615 24 11, 

2) w sprawach merytorycznych –  mgr inż. Waldemar Rachwał tel. (14) 615 24 10. 
                                                               
8. Informacje dotyczące wadium. 

 
8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 zł  w przypadku składania 

ofert na całość zamówienia lub: 
- 9 500 zł w przypadku składania ofert na część I tj.: sprzedaż energii elektrycznej do punktu 

poboru energii (PPE) – ul. Campi 15, 32-700 Bochnia - Główna stacja transformatorowa 
15/3 kV „Campi” przy szybie Campi, 
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- 500 zł w przypadku składania ofert na część II, tj: sprzedaż energii elektrycznej do punktu 
poboru energii (PPE) – ul. Solna 2, 32-700 Bochnia - Rozdzielnia niskiego napięcia 
400/230 V „Sutoris” przy szybie Sutoris.  

8.2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.10.2015 r. o godz. 800. 
8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –   

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) 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 14 lutego 2007 r. Nr. 42, poz. 275). 

8.4. Wymienione formy wniesienia wadium muszą zostać złożone w kasie przedsiębiorstwa. 
8.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu żądaną kwotę należy przelać na rachunek  

zamawiającego w Banku PKO S.A. Oddział Bochnia Nr konta:  
 

71 1240 5208 1111 0000 5478 3162 
 

Na przelewie należy umieścić informację : wadium -  zakup energii elektrycznej                         
przez KS Bochnia. 

8.6. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
9. Termin związania ofertą. 

 
9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

 
10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 
10.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
10.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.3. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości zdekompletowania zawartości oferty. 
10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnej. 
10.5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
10.6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób  

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność 
do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być 
zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji 
i oznaczone w sposób następujący: „Oferta na sprzedaż energii elektrycznej do                     
obiektów Zakładu Górniczego Kopalnia Soli Bochnia,  nie otwierać przed 20.10.2015 r.” 

10.7. Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
10.8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
11.1. Oferty należy składać na adres przedsiębiorstwa: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.                     

ul. Campi 15; 32-700 Bochnia – sekretariat, w terminie do dnia 20.10.2015 r. do godz. 
9:00. 
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11.2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Bochni, ul. Campi 15, w Sali 
Konferencyjnej, w dniu 20.10.2015 r. o godz. 9:30. 

 
12. Opis sposobu obliczania ceny. 

 
12.1. Cenę zamówienia stanowić będzie: 

a)  w przypadku oferty obejmującej część I, tj. sprzedaż energii elektrycznej do punktu 
   poboru energii (PPE) – ul. Campi 15, 32-700 Bochnia - Główna stacja transformatorowa 
   15/3 kV „Campi” przy szybie Campi suma poszczególnych iloczynów: ceny brutto za   

     1 MWh energii elektrycznej  w poszczególnych strefach czasowych i szacunkowej 
   maksymalnej jej ilości dla danej strefy czasowej, 

b)  w przypadku oferty obejmującej część II, tj. sprzedaż energii elektrycznej do punktu 
poboru energii (PPE) – ul. Solna 2, 32-700 Bochnia - Rozdzielnia niskiego napięcia 
400/230 V „Sutoris” przy szybie Sutoris iloczyn: ceny brutto za 1 MWh energii 
elektrycznej w obowiązującej strefie czasowej  i szacunkowej maksymalnej jej ilości dla 
przedmiotowej strefy czasowej, 

c)  w przypadku oferty obejmującej część I oraz część II sumy poszczególnych iloczynów: 
ceny brutto za 1 MWh energii elektrycznej  w poszczególnych strefach czasowych           
i szacunkowej maksymalnej jej ilości dla danej strefy czasowej dla każdej części               
z osobna. 

       12.2. W ofercie należy podać dla każdej części zamówienia , a w przypadku oferty obejmującej 
                część I oraz część II również dla całości zamówienia, cenę netto , stawkę podatku VAT, 
               wartość podatku VAT oraz cenę brutto w PLN cyfrowo  i słownie.  

 Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty poniesione w zawiązku  
 z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

       12.3. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
                miejsc po przecinku. 

12.4. Rozliczenie za przedmiot zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich. 
 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  wraz 
       z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
      13.1.  Przy wyborze ofert dla  części I i (lub) II   dotyczącym odpowiednio punktu 

         odbioru energii elektrycznej ul. Campi 15, 32-700 Bochnia - Główna stacja 
          transformatorowa 15/3 kV „Campi” przy szybie Campi (część I) i (lub) punktu odbioru 
         energii elektrycznej ul. Solna 2, 32-700 Bochnia - Rozdzielnia niskiego napięcia 
         400/230 V „Sutoris” przy szybie Sutoris (część II) Zamawiający będzie się kierował 
         następującymi kryteriami: 
         a) Cena za wykonany przedmiot zamówienia  (C) – znaczenie 95 %, 
         b) Termin płatności faktur za wykonany przedmiot zamówienia podany przez  

         Wykonawcę w dniach (T) – znaczenie 5 %, 
 13.2.  Ocena ofert (O) stanowi sumę arytmetyczną ww. kryteriów:  

O = C + T 
       13.3. Liczba punktów, którą otrzyma oferta Wykonawcy, na podstawie oceny oferty  

        w oparciu o kryterium ceny, którą zapłaci Zamawiający, za  wykonany przedmiot 
        zamówienia,   będzie obliczana według następującego wzoru: 

95x
Co
CnC   

                      gdzie: 

            C – ilość punktów przyznana ofercie badanej, 
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            Co – cena, którą zapłaci Zamawiający, za wykonany przedmiot zamówienia  
              w   ofercie badanej, 

           Cn – najniższa cena, którą zapłaci Zamawiający, za wykonany przedmiot  
zamówienia, spośród wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie. 

       13.4    Liczba punktów, którą otrzyma oferta Wykonawcy, na podstawie oceny oferty 
                      w oparciu o kryterium termin płatności faktur za wykonany przedmiot zamówienia, 
                     będzie obliczana według następującego wzoru: 

5x
Tn
ToT   

gdzie: 
T - ilość punktów przyznana ofercie badanej,  

To – termin płatności faktur za  wykonany przedmiot zamówienia  w badanej ofercie 
(podany w dniach), 

Tn – najdłuższy termin płatności faktur za wykonany przedmiot zamówienia  (podany  
            w dniach) spośród złożonych ofert podlegających ocenie 

Uwaga: 
Minimalny termin płatności faktur wymagany przez Zamawiającego wynosi 21 dni. 

       13.5.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w oparciu o podane kryteria 
                   w sumie uzyska największą ilość punktów. Wszystkie obliczenia będą dokonywane  
                  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
       13.6.   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 

              dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
              ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
       zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
       14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający przekazuje 
                 wykonawcom,  którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy 
                Prawo zamówień publicznych. 

14.2. Informacje o których mowa w pkt. 14.1. zostaną zamieszczone na stronie 
  internetowej zamawiającego: www.kopalnia-bochnia.pl oraz w miejscu publicznie 
  dostępnym w siedzibie zamawiającego. 

14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia w sposób określony w art. 27 
ust. 2 ustawy Pzp o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu i terminie wskazanym  
w zawiadomieniu skierowanym do wykonawcy, którego ofertę uznano za 
najkorzystniejszą. 

14.4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem o którym mowa w ppkt 14.3. 
niniejszej SIWZ, jeżeli w postępowaniu przetargowym zostanie złożona tylko jedna 
oferta. 

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy. 
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16.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu energię elektryczną zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 
wraz z późn. zm.). 

16.2. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsca dostarczania energii 
elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru określone będą każdorazowo                      
w umowie o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający będzie rozliczany zgodnie ze 
strefami czasowymi lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

 16.3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
 a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych 

w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo 
energetyczne. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi 
Zamawiającemu - na jego pisemny wniosek - przysługuje prawo bonifikaty wg stawek 
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.                
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w każdoczesnym później wydanym 
akcie prawnym określającym te stawki; 

 b ) przyjmowanie od Zamawiającego, zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej 
energii elektrycznej; 

          c)      posiadanie aktualnej koncesji na obrót energią elektryczną przez okres trwania umowy, 
         d)   udostępnienie – na żądanie Zamawiającego – danych pomiarowo-rozliczeniowych                     

w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych umową; 
         e)      prowadzenie ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń; 
         f)    pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w tym 

opracowanie i zgłaszanie grafików handlowych dla lokalnego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego dla energii elektrycznej sprzedawanej w ramach tej umowy.  

16.4. Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem 
możliwości dokonania zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany podatku 
akcyzowego oraz przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
mających bezpośredni wpływ na cenę sprzedaży energii elektrycznej. 

 W przypadku zaistnienia w/w przyczyny, każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje 
prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy.   

   Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 
1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,  
2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 
3) projekt zmiany umowy. 

   Ponadto przedmiotowe wystąpienie stanowi podstawę do podjęcia negocjacji                              
w sprawie zmiany umowy. 

16.5. Zmiana umowy oraz załączników do umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod   
     rygorem nieważności. 

16.6. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery. 
16.7.  Zamawiający będzie zobowiązany do: 

1) zakupu energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, 

2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych 
oraz plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb 
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, 

3) terminowej zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia. 
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17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawca, którego interes doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zasad udzielania 
zamówień przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI, tj.: Środki ochrony 
prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

Załączniki do SIWZ: 
 
Załącznik nr1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami 

                                   technicznymi PPE oraz charakterystykę miejsca dostarczania i opis 
                                   układu pomiarowo- rozliczeniowego.   

Załącznik   nr 2   -   Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie dwunastu miesięcy 
                                    w rozbiciu na poszczególne miesiące, w poszczególnych punktach 
                                    poboru. 

 
 
 
 
 

 


