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1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. F. Roosevelta 81
41-800 Zabrze
KRS: 0000299960
NIP: 648-265-55-23
REGON: 240839828
tel.: +48 (32) 438 63 00
http://www.arena-zabrze.pl
e-mail: przetargi@arena-zabrze.pl

2. Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 poz. 1579 w
dalszej części SIWZ zwanej upzp.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.
1579).
b. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26.07.2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126),
c. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2254).
d. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz.
2263 z późn. zm.).
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 pzp.

4. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów stadionu im. Ernesta Pohla
w Zabrzu zgodnie z nomenklaturą CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 09310000-5 (Elektryczność).
Obiekty położone są pod adresem: Zabrze, ul. Roosevelta 81 i w ich skład wchodzą:
1. oświetlenie stadionu;
2. zasilanie i oświetlenie budynków technicznych, biurowych i socjalnych;
3. oświetlenie terenu;
4. zasilanie urządzeń technicznych.

Dane dodatkowe:
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1. miejsce dostarczenia energii elektrycznej w rozdzielni na zaciskach prądowych kabla średniego
napięcia 6 kV.,
2. grupa taryfowa – B21,
3. moc zamawiana 1 MW,
4. pomiar energii elektrycznej – układ pomiarowo-rozliczeniowy.
Dostarczona energia musi spełniać parametry jakościowe - zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 29.05.2007, poz. 623).
Dostawa energii elektrycznej odbywać się powinna na warunkach określonych przepisami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późniejszymi
zmianami).
W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej
objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość
zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej
może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen
jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego
zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.

5. Oferty częściowe, wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna.
1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamówienia dodatkowe.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych, będzie to dostawa dodatkowych ilości
energii w przypadku dużego wzrostu jej zapotrzebowania.

7. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
a. rozpoczęcie: 01.12.2017r., lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy realizacji przez OSD.
b. zakończenie: 31.12.2018r.

8. Podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 upzp.
1. Zamawiający przewiduje wykluczenia na podstawie przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i

8 upzp Wykonawców:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); lub
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b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia (art. 24 ust. 12 upzp).

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
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, Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie stawia w tym względzie żadnych
wymagań, wystarczy, że Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie stawia w tym
względzie żadnych wymagań, wystarczy, że Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ,
4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie stawia w tym
względzie żadnych wymagań, wystarczy, że Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ,
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia w tym względzie żadnych
wymagań, wystarczy, że Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ,
6. 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, które zobowiązały się do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia
– nie spełnia”.
8. Oferta musi zakładać gwarancję stałej ceny do końca trwania umowy.

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące
dokumenty:
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego z art.22 ust. 1 upzp z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 do SIWZ;
b. aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
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c. (jeżeli dotyczy) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli
wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
d. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) wraz z
listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca – załącznik nr
4 do SIWZ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o treści zgodnej z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów
konsorcjum/członków spółki cywilnej oddzielnie w imieniu swojej firmy.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. upzp, wykonawca składa następujące
dokumenty:
a. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem
wzoru- załącznik nr 3 do SIWZ;
b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2
upzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Dokumenty składane wraz z ofertą:
a. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1. W przypadku składania
ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy
składają jeden formularz;
b. oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 10.1. i 2;
c. pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w
przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia;
d. proponowany wzór umowy uwzględniający żądania Zamawiającego przedstawione w
rozdziale 34 niniejszej SIWZ,
e. dowód wniesienia wadium.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 - 8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych
osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 - 8 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 notariuszem, właściwym organem sądowym,
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5.

6.

7.
8.

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a. w pkt 10.2. - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
ii. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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.
iii. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione w terminach
jak wyżej.
Wymagana forma składania dokumentów:
a. oświadczenia, wykazy sporządzone przez Wykonawcę – oryginał,
b. dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca – oryginał lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
c. pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a. zgodnie z art. 141 upzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
b. w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art.
23 upzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
c. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
d. jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie wymagał złożenia
umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
e. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że
żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
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11. Wymagania dotyczące wadium.
Wadium:
a. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest
zobowiązany do wniesienia wadium w terminie do 28.09.2017r. do godz. 10:00.
b. Zamawiający ustala wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy PLN).
c. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
i. w pieniądzu;
ii. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
iii. w gwarancjach bankowych;
iv. w gwarancjach ubezpieczeniowych;
v. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007r. Nr 42 poz. 275, Dz. u. z 2008r. Nr 116 poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2010r.
Nr 96 poz. 620).
d. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Pekao S.A. nr: 27 1240 4272 1111 0010 5787 3784 na którym będzie ono
przechowywane.
e. Wadium w pieniądzu musi być wniesione przed terminem złożenia ofert, a za termin
wniesienia przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
f.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, dokument – gwarancja,
poręczenie – musi być złożony w formie oryginału. Jako beneficjenta gwarancji wadialnej dla
niniejszego postępowania należy wskazać Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium
w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę,
określone w art. 46 ust. 4a i 5 upzp.

g. Zasady zwrotu wadium wykonawcy oraz utraty wadium przez wykonawcę wraz z odsetkami
na rzecz Zamawiającego reguluje art. 46 upzp.

12. Termin związania Ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy niż 60 dni.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN.

15. Opis sposobu przygotowania Ofert.
1. Przygotowanie ofert:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

wykonawca może złożyć jedną ofertę;
treść ofert musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
oferta winna obejmować cały przedmiot zamówienia;
oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej;
koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę;
formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową
oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do
reprezentowania wykonawcy;
g. jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;
h. oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji;
i. dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane;
j. poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę;
k. wszystkie strony ofert powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości ofert;
l. dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez osoby właściwe do reprezentowania wykonawcy.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
3. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
Obowiązkiem Wykonawcy jest równoczesne wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
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16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli
strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 18.09.2017r.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści specyfikacji 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 specyfikacji.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
5. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza również na stronie internetowej
www.arena-zabrze.pl.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1. Dariusz Kołodziej - tel.: (+48) 32 438 63 08,
2. Adam Gielarowski - tel. (+48) 501 320 491,

18. Miejsce, termin i sposób złożenia Ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
28.09.2017r. do godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na dostawę energii
elektrycznej. Nie otwierać przed dniem: 28.09.2017r. godzina 10:15.” Na kopercie (paczce)
oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem
ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt 18.1.

19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej ofert są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany
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należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej ofert następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

20. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. F. Roosevelta 81 dniu
28.09.2017r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej.

21. Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do ofert.
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
a. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
b. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania,
c. powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im
niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 4.

22. Zwrot ofert bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu do wniesienia
odwołania, niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę.

23. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określi cenę ofertową brutto 1 MWh energii podając ją w zapisie liczbowym i słownie
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty oraz wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia w grupie taryfowej B21 .
3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
terminowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Ceną ofertową jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.
5. 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.
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6. Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu
ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego ofertę poprawiono.

24. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Ofert
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny Ofert.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium:

Opis
kryterium

War. %
kryt.

cena

60 %

min. wartość zaproponowana w ofertach
------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
wartość zaproponowana w badanej ofercie

termin płatności
faktur

40 %

termin badanej oferty
-------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.
max. termin zaproponowany w ofertach

Zasady przydzielania punktów

2. W ww. kryterium ceny do obliczeń brana będzie pod uwagę cena brutto ofert, w kryterium termin

płatności faktur do obliczeń brana będzie podana wartość w pkt 4 „Formularza ofertowego.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów.
3. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przepisem art.
24aa upzp (procedura odwrócona).

25. Oferta z rażąco niską ceną.
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów ofert mających wpływ na wysokość ceny.
2. W przypadku ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający zastosuje art. 90 upzp
3. Zamawiający odrzuca ofertę:
a. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
b. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

26. Uzupełnienie Ofert.
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 upzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
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terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie ofert Wykonawcy, lub
unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez
Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

27. Wykluczenie Wykonawcy.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 upzp
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

28. Odrzucenie Ofert
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 upzp, jeżeli:
1. jest niezgodna z ustawą;
2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 upzp
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 upzp;
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

29. Wybór ofert i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli ofert o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację,
b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
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30. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:

2.

3.
4.

5.

a. do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;
b. umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,
c. umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej;
d. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
Umowa jest nieważna:
a. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 upzp,
b. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy dostarczyć umowę regulującą
współpracę tych podmiotów.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, z zastrzeżeniem art. 184 upzp.

31. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 upzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania Ofert,
b. złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

32. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
upzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 upzp.
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności

3.

4.

5.

6.
7.

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami upzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu w
terminie 5 dni licząc od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje jedynie wobec czynności:
a. określenia warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego;
d. opisu przedmiotu zamówienia;
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dn. 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe Dz.U. poz. 1529 jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

33. Podwykonawstwo.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których
zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieniu.
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34. Postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej z miejsc dostarczania energii
elektrycznej do obiektów wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się w kompleksie
Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu, ul. Roosevelta 81 zgodnie z parametrami jakościowymi
energii elektrycznej ustalonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie
aktami wykonawczymi i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
2. Cena lub grupa taryfowa stosowana w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy
taryfowej: Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu kwalifikuje się do III grupy przyłączeniowej.
Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą według grupy taryfowej III
przyłączeniowej i układzie rozliczeniowym jak w taryfie B21 .
3. Sposób prowadzenia rozliczeń: rozliczanie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie
na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych według ceny jednostkowej za 1 kwh
podanej w formularzu oferty oraz według wyliczeń w zależności od mocy zamówionej.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących
zdarzeń:
a. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
c. ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy za
wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku
akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z
obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez
konieczności sporządzenia aneksu do umowy;
d. wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenie losowe i przyczyny niezależne od wykonawcy) przy
pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy;
e. zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp będzie podmiotem
udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na
dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem
wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 10;
f. zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36b ustawy Pzp;
g. wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna i
udowodni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert
warunki określone w SIWZ, w terminie określonym we wniosku Zamawiającego;
h. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
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i. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegółowym opisem,
ii. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana rachunku bankowego),
iii. zmiany danych teleadresowych,
iv. zmiana obowiązującej stawki VAT,
v. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
i. wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Zamawiającego
przez Wykonawcę.
5. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
6. Okres obowiązywania umowy: do końca 2018 roku.
7. Warunki rozwiązania umowy – strony mogą rozwiązać umowę z miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Okres wypowiedzenia może ulec skróceniu za
porozumieniem stron.

35. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.
Załącznikami do niniejszej są:
1. Załącznik nr :1 Wzór formularza ofert
2. Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z
postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust 1 i 2 upzp.
4. Załącznik nr 4: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści rozdz. 15 niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze
złożenia ofert wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA OBIEKTÓW STADIONU IM. ERNESTA POHLA W ZABRZU
1. ZAMAWIAJĄCY:

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. F. Roosevelta 81
41-800 Zabrze
2. WYKONAWCA:
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1
2
3

3. OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa firmy,
Adres
Imię i nazwisko Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. Cena ofertowa:
Cena ofertowa brutto za 1 MWh: …………………………………………………….zł
(słownie złotych: ..........................................................................................)
w tym ……..% stawki podatku VAT.
Powyższa kwota obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia i obliczona z uwzględnieniem wszystkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat w
grupie taryfowej B21 przyłączeniowej.

5. Termin płatności faktur: ……………………………. dni od daty przyjęcia prawidłowo złożonej faktury.
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6. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

związanych określonymi w niej zasadami postępowania – w terminach i pod warunkami w
niej określonymi;
uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy;
gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji;
niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu terminu składania ofert;
oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia;
w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w
miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia*,
nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
zamierzamy / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:

Lp.
1
2

Nazwa części zamówienia

10.na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) żadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania*:
Lp.

Wskazanie treści objętej
tajemnicą

od

Strona oferty
do

1
2

7. Podpis(y):
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Podpis wraz z pieczątką imienną

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

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

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

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

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

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

* - niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu:

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA OBIEKTÓW STADIONU IM. ERNESTA POHLA W ZABRZU
1. ZAMAWIAJĄCY:

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. F. Roosevelta 81
41-800 Zabrze
2. WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1
2
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

SIWZ

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w

postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w SIWZ
warunki

udziału

w

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono

postępowaniu),

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Nr referencyjny: SZ/ZP/1/2017

STADION W ZABRZU SP. Z O.O.

Strona 22

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW STADIONU IM. ERNESTA POHLA W ZABRZU

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przesłankach wykluczenia

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA OBIEKTÓW STADIONU IM. ERNESTA POHLA W ZABRZU
1. ZAMAWIAJĄCY:

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. F. Roosevelta 81
41-800 Zabrze
2. WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1
2
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie
ww. przepisu]

Oświadczam,

że

nie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………

……………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,

tj.:

…………………………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
podwykonawcą/ami:

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

……………………………………………………………………..….……

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać

nie podlega/ą wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Nr referencyjny: SZ/ZP/1/2017

STADION W ZABRZU SP. Z O.O.

Strona 25

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW STADIONU IM. ERNESTA POHLA W ZABRZU

Załącznik nr 4 – wzór informacji wykonawcy dotyczącej przynależności do grupy
kapitałowej

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA OBIEKTÓW STADIONU IM. ERNESTA POHLA W ZABRZU
1. ZAMAWIAJĄCY:

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. F. Roosevelta 81
41-800 Zabrze
2. WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1
2
działając w imieniu Wykonawcy
ja:
....................................................................................................................................................
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)
będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. d ustawy Prawo
zamówień publicznych informuję, że:
Wykonawca należy/nie należy* do grupy kapitałowej.
* niewłaściwe skreślić
W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych zamieszczam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Wykonawca nie
należący do grupy kapitałowej przekreśla poniższe rubryki).
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Miejscowość i data ........................................
.................................................................................
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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