
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

sporządzona zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 ) zwanej dalej „ustawą”. 

Nr sprawy:  7/2017 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., 32-700 Bochnia, ul. Campi 15 

Tel.: (14)  6152400, fax: (14)  6124718 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.kopalnia-bochnia.pl                                                                                                                                                       

REGON: 000867845, NIP: 868 000 04 85. 

Godziny urzędowania: od 6:00 do 14:00 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.   Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwaną dalej „ustawą” 

lub „ustawą PZP”, w trybie przetargu nieograniczonego.  

2.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

       zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach 

       wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

4.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nomenklatura  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot zamówienia: 

   09 31 00 00 - 5 – elektryczność  

2. Nazwa 

„Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia  Soli 

„Bochnia””. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

     1)  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów zakładu  

 górniczego Kopalnia  Soli „Bochnia” zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2017 poz. 220 j.t. ze zm.), oraz wydanych na 

 jej podstawie aktach wykonawczych. Niniejsze zamówienie nie obejmuje 

 świadczenia usług dystrybucyjnych. 
     2) 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.  



           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) 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. 

   4) 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. 

   5) Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do obiektów ujętych w przeprowadzanym  

postępowaniu przetargowym. 

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami punktów poboru energii 

elektrycznej zawarto w załączniku 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.                                                                                          

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na okres od dnia 

01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  



1. Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

a)  wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych  

w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada 

siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają 

inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

b) aktualna koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną stosownie do wymogów ustawy Prawo Energetyczne. 

c) aktualna, obowiązująca przez okres wykonywania przedmiotu zamówienia, 

umowa 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) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

w wysokości co najmniej  500 000,00 złotych (polisa, a w przypadku jej braku, 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony) 

3) zdolności technicznej lub zawodowej - udokumentowanie należytego wykonania, lub 

wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 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 40 000 

zł brutto   w przypadku uczestnictwa w części II wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania bądź wykonywania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawa była lub jest wykonywana a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

2. Ocena spełnienia przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie 

dokonana na podstawie złożonych dokumentów określonych w części VII niniejszej 

specyfikacji. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku, Wykonawca musi udowodnić, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 



Zamawiającego: 

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną. 
4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt 3, 

Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawców, wobec których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7 – 11 ustawy.   

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy, z zastrzeżeniem 

postanowień art. 24 ust. 8 – 9 ustawy. 

 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE 

DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia  

wraz z ofertą oświadczenia składanego w formie jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (dalej jako JEDZ). 

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

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite 

dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 

dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. JEDZ powinien być sporządzony przez Wykonawcę na podstawie standardowego 

formularza, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
Dokument JEDZ należy złożyć w formie oryginału. Dokument winien być podpisany 

przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy. 



5. Działając na podstawie art. 24 aa ustawy, Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego i warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 10 dni, poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów (aktualnych na dzień 

złożenia) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9: 

1) w odniesieniu do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej przez Wykonawcę: 

- dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów 

zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

- aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną stosownie 

do wymogów ustawy Prawo Energetyczne, 

             - 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, 

2) w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy –wykaz 

potwierdzający należyte wykonanie, bądź wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej nie 

mniejszej niż 1 000 000 zł  brutto w przypadku uczestnictwa w części I lub o 

wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto   w przypadku uczestnictwa w części II, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania bądź wykonywania  

i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana, 

oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest 

wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była lub jest 

wykonywana a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

           Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

3) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia: 

a.  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę 

aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub 6 ustawy, wystawiona 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 



b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

d. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia  

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

e. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

f. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub 6 ustawy; 

g. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 

pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

h. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

i. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to, Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, bez 

odrębnego wezwania. 

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 3): 

1)   lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 



lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

2)   lit. b – d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu ich składania, za wyjątkiem dokumentu o którym 

mowa w ppkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem 

terminów wskazanych powyżej. 

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

której dotyczy dokument wskazany w pkt 5 ppkt 3) lit. a, składa dokument, o którym 

mowa w pkt 6 ppkt 1) powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz 

ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się  

go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania. 

8. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych jest  

on zobowiązany złożyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia, 

zawierające informacje wskazane w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zażąda 

przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 5 również w odniesieniu do tych 

podmiotów. 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w pkt 5 – 7 w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 



samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 

lub dokumenty, a Wykonawca nie będzie zobowiązany do ich składania. Wykonawca 

nie będzie również zobowiązany do przedstawiania tych dokumentów w przypadku 

posiadania ich przez Zamawiającego, o ile będą one nadal aktualne. 

10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy,  

Zamawiający będzie mógł zbadać czy spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego oraz warunki udziału w postępowaniu, a także czy nie podlega 

wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

11. Wszelkie oświadczenia, o których mowa w niniejszej Części Specyfikacji powinny 

zostać złożone w oryginale. Pozostałe dokumenty powinny zostać złożone w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcę wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

12. Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

  

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

LUB DOKUMENTÓW WRAZ ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH  

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień ustawy oraz 

części VIII i XII niniejszej specyfikacji. Wykonawcy mogą przekazywać 

Zamawiającemu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje na numer faksu 

(14) 6124718 lub adres poczty elektronicznej: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) w zakresie przedmiotu zamówienia: 

Waldemar Rachwał –  Z-ca kierownika Działu Energomechanicznego  

b) w zakresie postępowania: 

Barbara Korta – Z-ca kierownika Działu Planowania i Inwestycji 
 

 

 

IX. WADIUM 
 

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części 

XII pkt 2 niniejszej specyfikacji. 

         Wysokość wadium: 

         a) w przypadku składania ofert na całość zamówienia: 21 000,00 zł 

         b) w przypadku składania ofert na I część zamówienia: 20 000,00 zł 

mailto:sekretariat@kopalnia-bochnia.pl


         c) w przypadku składania ofert na II część zamówienia:  1 000,00 zł 

2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 

PKO SA Oddział Bochnia nr: 71 1240 5208 1111 0000 5478 3162 

z dopiskiem: wadium w sprawie przetargu 7/2017 

         Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 

         zaksięgowania na koncie Zamawiającego. 

Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. 

3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w Kasie Kopalni Soli Bochnia  

sp. z o.o. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XII pkt 2 

niniejszej specyfikacji. 

           Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści 

         oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się  on nieodwołalnie do 

         bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego 

         zawierające  oświadczenie,  iż zaszła  jedna  z  przesłanek  wymienionych w art. 46 ust. 

         4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 

4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz  

z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana : 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu 

składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa 

w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, 

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 
  

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu 

do składania ofert. 

 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz niniejszej specyfikacji. 



2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu. 

Ofertę należy przygotować według wzoru podanego w załączniku nr 3 do niniejszej 

Specyfikacji. Oferta winna być złożona na adres Zamawiającego w zamkniętej, 

opieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem 

Wykonawcy z napisem: 

 Oferta w przetargu nieograniczonym na: 

„Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia  Soli 

„Bochnia”” (nr sprawy: 7/2017). 

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną 

(uprawnione) do występowania w imieniu Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 

(podpisujące) ofertę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy uznaje się: 

1) Osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych. 

2) Osoby wykazane we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

3) Osoby legitymujące się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których 

mowa w ppkt 1) i 2) Jeżeli oferta jest podpisana (sporządzona) przez 

pełnomocnika, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał 

pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, 

 a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone 

przez pozostałych wspólników. 

4. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

6. Zmieniona oferta winna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla złożenia 

oferty. Zmieniona oferta winna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej  

i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem: 

Zmiana oferty w przetargu nieograniczonym na: 

„Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia  Soli 

„Bochnia”” (nr sprawy: 7/2017). 

7. Zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się  

o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, członkowie konsorcjum). 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy). 

W związku z powyższym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego są zobowiązani dołączyć do oferty pełnomocnictwo 

ustanawiające pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej 



za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do pełnomocnictwa odpowiednie dokumenty z których wynika 

upoważnienie do udzielenia pełnomocnictwa. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

składają następujące dokumenty: 

a) ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać 

łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w części V Specyfikacji 

oraz nie podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu, zgodnie z częścią 

VI specyfikacji. W związku z powyższym każdy z osobna z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest 

do złożenia wraz z ofertą JEDZ, zgodne z postanowieniami części VII 

Specyfikacji. Pozostałe dokumenty wykonawcy będą zobowiązani złożyć na 

zasadach określonych w części VII, w formie oryginału lub w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez tego z Wykonawców, którego 

dokumenty dotyczą albo przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie kopii za zgodność 

z oryginałem powinno zawierać sformułowanie: „Potwierdzam za zgodność 

z oryginałem”, a także imię i nazwisko osoby dokonującej potwierdzenia 

oraz datę dokonania potwierdzenia. W przypadku dokonania potwierdzenia 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokumenty dotyczą, 

potwierdzenia winna dokonać osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) 

do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli potwierdzenia dokonuje pełnomocnik 

jednego z Wykonawców, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał 

pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom oraz firmy tych podwykonawców. 

 

 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub 

za pośrednictwem posłańca) lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. 

poz. 1830) na adres: 

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., 

ul. Campi 15, 32-700 Bochnia. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 06.11.2017 r. o godz. 9.00, przy czym wiążący 

jest dzień i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Zamawiającego. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci jego ofertę po upływie terminu 

do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 84 ust. 2 zd. 2 ustawy. 

 



 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. 

KOPALNIA SOLI BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSCIĄ , 32–700 BOCHNIA ul. Campi 15 

Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna 

w dniu 06.11.2017 r. o godz. 9.30. 

 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

Cenę zamówienia stanowić będzie suma poszczególnych iloczynów: ceny brutto  

za 1 MWh energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych i szacunkowej jej ilości 

dla danej strefy czasowej. 
 

 

XV. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert dla części I oraz części II, 

które nie zostały odrzucone, wyłącznie na podstawie jedynego kryterium tj. ceny, którą 

zapłaci Zamawiający, za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i na 

zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia –100 % (100 

punktów ). 

2. Ocena każdej oferty będzie dokonana następująco: 

a) każdej rozpatrywanej ofercie komisja przyzna punkty za cenę oferty wg. 

poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Cena najniższa 

––––––––––––– x 100 = ilość punktów  

Cena oferowana 

 

b) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość 

punktów. 
 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. 

Umowa zostanie zawarta w terminach wynikających z art. 94 ustawy, 

z uwzględnieniem postanowień art. 183 ustawy. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została 

wybrana, obowiązani są przedłożyć przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia, umowę regulującą ich współpracę. 

3.   Zamawiający może uznać, że Wykonawca którego oferta została wybrana odmówił 

         podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

         w ofercie, jeżeli w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę umowy 

         podpisanej przez Zamawiającego nie doręczy podpisanej przez siebie umowy 



         do siedziby Zamawiającego. W takim wypadku na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy 

         Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami. 
 

 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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 2017 r.  poz. 220 ze zm.). 

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. 

3. Koszty wynikające z dokonania bilansowania oraz koszty pozyskania i przedstawienia  

do umorzenia prezesowi URE świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych 

wynikających z ustawy Prawo energetyczne uwzględnione są w cenie energii 

elektrycznej określonej w ust. 1 pkt 2. 

4. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną: 1 miesiąc kalendarzowy  

5. Termin płatności faktur VAT będzie każdorazowo podawany w treści wystawianej przez 

Wykonawcę faktury VAT i określony na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany  

do doręczenia faktury na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności.  

W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostaje 

automatycznie przedłużony o czas opóźnienia w doręczeniu faktury. Za dzień zapłaty 

uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy. 

6.    Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 1) 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; 

 2) przyjmowanie od Zamawiającego, zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej 

energii elektrycznej; 

         3)   posiadanie aktualnej koncesji na obrót energią elektryczną przez okres trwania 

                  umowy, 

         4)    udostępnienie – na żądanie Zamawiającego – danych pomiarowo-rozliczeniowych                     

w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych umową; 

         5)      prowadzenie ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń; 

         6)    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. 

                  Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii elektrycznej 

             zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia 

            odpowiedniego dla odbiorców w grupach taryfowych i przy mocach umownych 

            określonych w załączniku nr 1 lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

 

 



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, 

         4)   niezwłocznego przekazania danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury 

           zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i przyjęcia umowy do realizacji przez 

           operatora systemu dystrybucyjnego. 

8. Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany 

        1)   Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

       zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), przewiduje 

       się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

       a) w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mających 

     bezpośredni wpływ na cenę sprzedaży energii elektrycznej dopuszcza się zmiany 

     wynagrodzenia. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone lub pomniejszone 

     o kwotę wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mających 

     bezpośredni wpływ na cenę sprzedaży energii elektrycznej, od dnia ich wejścia 

     w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy; 

       b) w przypadku nie zakończenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, 

     dopuszcza się zmianę w zakresie okresu obowiązywania umowy; 

       c) w przypadku wniesienia odwołania w toku postępowania, na podstawie którego 

     dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszcza się zmiany w zakresie okresu 

     obowiązywania umowy. 

        2) Oprócz okoliczności wskazanych w ppkt. 1), zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić 

      wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy z dnia 

      29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 

      1579). 

        3) Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ppkt. 1) lub 2) nie powoduje powstania  

      u żadnej ze Stron niniejszej umowy, roszczenia o zmianę umowy. 

        4) W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ppkt. 1) lub 2) 

      każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony 

      o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 

      a) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 

      b) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 

        5) Wystąpienie, o którym mowa w ppk. 4) stanowi podstawę do podjęcia negocjacji  

       w sprawie zmiany umowy. 

        6)  Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

        7) Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery. 

 9. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

      trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

      kalendarzowego. 

       Strony postanawiają, że rozwiązanie umowy dla danego PPE wskazanego w umowie nie 

 stanowi rozwiązania całej umowy, chyba że przedmiotem rozwiązania umowy są 

 wszystkie PPE określone w umowie. 

10. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

 Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne wraz  

 z obowiązującymi aktami wykonawczymi. 
 



 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo  

zamówień publicznych, w dziale VI Środki ochrony prawnej, tj.: 

1. art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych – przepisy wspólne, 

2. art. 180 – 198 ustawy prawo zamówień publicznych – odwołania, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych poniżej w pkt 2, 

3. art. 198a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych – skarga do sądu.  

 

Załączniki do specyfikacji: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami punktów poboru energii 

elektrycznej  (załącznik nr 1) 

2. Roczne zużycie energii elektrycznej w okresie dwunastu miesięcy 2016r. w rozbiciu na 

poszczególne miesiące, w poszczególnych punktach poboru  (załącznik nr 2) 

3. Wzór oferty (załącznik nr 3) 

4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (załącznik nr 4) 

5. Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy 

(załącznik nr 5) 

6. Wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 6) 

 

 
Bochnia, 28.09.2017 r.  

 

 


