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Starachowice, dn. 05.11.2015 r. 
 

 
 
 

MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI  

EKOMUZEUM IM. JANA PAZUDRA W STARACHOWICACH  
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.  

(SIWZ) 
 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia 
poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej wyżej 
ustawy.  
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 
Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 16 stron. 
 
 
Sporządził: ……………………………… 
 

Zatwierdzam:  
 

           .......................................................... 
(data i podpis kierownika Zamawiającego) 

 
 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj ącego: 

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. 
ul. Wielkopiecowa 1 
27-200 Starachowice 
Tel/fax:41 275 40 83 ,  
e-mail: mpt@ekomuzeum.pl 

www.ekomuzeum.pl 
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II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki 
Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 
3.  Kod CPV 09310000-5 - Elektryczność. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 
dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

V. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 
2 ustawy. 

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunkiem koniecznym jest posiadanie  aktualnej koncesji na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki.  

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – brak wymagań w tym zakresie; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia – brak wymagań w tym zakresie; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – brak wymagań w tym zakresie. 

3. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie 
z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę. 

VI. Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu. 

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z treścią Załącznika nr 2 do 
SIWZ. 

2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnego z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ; 
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

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

4) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca powinien przedłożyć koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. 

5) Do oferty wykonawca załączy oświadczenie o posiadaniu ważnej i obowiązującej Generalnej Umowy 
Dystrybucyjnej zawartej z właściwym Zamawiającemu (URD) operatorem systemu dystrybucyjnego 
(OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna (dalej PGE Dystrybucja) złożonym na 
formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ. 

6) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp. 
(załącznik nr 8 do SIWZ) 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 
przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si ę z wykonawcami 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną. 

2. Każda ze stron, na żądanie, potwierdza fakt otrzymania korespondencji. 
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Marek Żelazko, tel./fax. 41 275 40 83, 

e-mail: mpt@ekomuzeum.pl. w godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 16.00 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej. 

VIII. Wymagania dotycz ące wadium 

Zamawiający nie żąda wadium. 

IX. Termin zwi ązania ofert ą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni , przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2. Oferta powinna być złożona na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ 
3. Do oferty wykonawca załączy oświadczenie o posiadaniu ważnej i obowiązującej Generalnej Umowy 

Dystrybucyjnej zawartej z właściwym Zamawiającemu (URD) operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), 
tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna złożonym na formularzu zgodnym z treścią 
Załącznika nr. 7 do SIWZ. 

4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu przetargowym 
przez osoby podpisane na ofercie. 

5. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty, oświadczenia itp.) musi być spięta w sposób 
uniemożliwiający jej dekompletację (z wyłączeniem pkt X.12). Strony (kartki) muszą być kolejno 
ponumerowane.  

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

7. Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:  

 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie w terminie lub wcześniejsze otwarcie ofert 
oznaczonych w inny sposób.  

 
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, na komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką.  
9. Oferta oraz załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane w sposób nie budzący 

zastrzeżeń (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  
10. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny oraz muszą być parafowane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Poprawki lub zmiany nie parafowane uznane będą 
za nieistniejące. 

11. Zmianę lub wycofanie oferty przez Wykonawcę, przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert, 
oznacza się odpowiednio na zasadach określonych w pkt X.7, z tym że na kopercie umieszcza się dodatkowo 
napis: „Zmiana” albo „Wycofanie”.  

12. W przypadku, gdy zawarte w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca musi zaznaczyć w ofercie zastrzeżone 

Nazwa i adres wykonawcy  

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Nr postępowania  A.26.15.2015 

Nie otwierać przed  (wpisać termin otwarcia ofert)…………godz. ......:.... (kolorem czerwonym) 
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informacje poprzez wskazanie w formularzu oferty istnienie takich informacji. Informacje zastrzeżone muszą 
być umieszczone w odrębnej kopercie opatrzonej napisem: 

 
Tajemnica przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Nazwa i adres przedsiębiorstwa 
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Nr postępowania A.26.15.2015 

 
i umieszczonej w kopercie z ofertą. W przypadku innego oznakowania informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, a w szczególności umieszczenia ich w zszytej ofercie Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za ujawnienie tajemnicy.  

13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
14. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym na składanie ofert terminie będą odsyłane, bez 

otwierania, po upływie terminu przewidzianego na składanie protestów. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Termin składania ofert: 17 listopada 2015 r., godz. 10:00 
2. Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego (adres jak w pkt I), budynek biura , I piętro, Dział 

Administracji i Zamówień Publicznych 
3. Termin otwarcia ofert: 17 listopada 2015 r. godz. 10:15 
4. Miejsce otwarcia ofert: Sala konferencyjna w budynku biura I piętro w siedzibie Muzeum Przyrody i 

Techniki Ekomuzeum im Jana Pazdura w Starachowicach (adres jak w pkt I ).  
5. Na żądanie Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny oraz numerem 

zaewidencjonowania oferty. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana 
Pazdura w Starachowicach, na warunkach określonych w SIWZ tj. za 135000kWh w tym w strefie 
szczytowej. 40000kWh , pozaszczytowej 95000kWh, energii elektrycznej, stanowiących szacunkowe 
zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.. 

2. Cena oferty (C),  powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/kWh, 
określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku w strefie szczytowej (Cjs ) i 
pozaszczytowej (Cjp ). Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto. 

3.  Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru: 
C = [Cjs * 40000+ VAT] +  [Cjp * 95000,00+ VAT] 

Następnie wpisać w formularzu ofertowym Załącznik nr 4 do SIWZ. Cenę oferty należy podać w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Wykonawca nie może zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty. 
5. Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową. 

Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach określonych w umowie. 
6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny  ofert. 

1. Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę ofertową brutto, 
przedstawioną w formularzu ofertowym, z wagą 100%: 
 

Kryterium oceny ofert Waga kryterium 
cena 100% 

 
2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną na 

podstawie wzoru : 
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  Ilość punktów = cena najtańszej oferty/cena ocenianej oferty * waga kryterium 
 
przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w SIWZ. 

 

XIV. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczn ego 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom określonym 
w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz będzie zawierać najniższą cenę ofertową.  

2. Zawarcie umowy nastąpi po wyborze oferty, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty. 

XV. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne waru nki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli Zamawiaj ący wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow ę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawierają istotne 
postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ. 

XVII. Opis cz ęści zamówienia, je żeli Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert 
częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XVIII. Informacj ę o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj ących, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, je żeli Zamawiaj ący przewiduje udzielenie 
takich zamówie ń 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

XIX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych  oraz minimalne warunki, jakim 
musz ą odpowiada ć oferty wariantowe, je żeli zamawiaj ący dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

XX. Adres poczty elektronicznej i strony internetow ej Zamawiaj ącego,  

1. Adres strony www Zamawiającego: www.ekomuzeum.pl 
2. Adres strony www, na której umieszczono informację o przetargu: www.ekomuzeum.pl 
3. Adres poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję: mpt@ekomuzeum.pl  

XXI. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiaj ącym a wykonawc ą, jeżeli zamawiaj ący przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie innej niż polski złoty PLN. 

XXII. Wysoko ść zwrotu kosztów udziału w post ępowaniu, je żeli Zamawiaj ący 
przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

XXIII. Żądanie Zamawiaj ącego wskazania przez Wykonawc ę w ofercie cz ęści zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 
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XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy w toku 
post ępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. W niniejszym postępowaniu ze względu na wartość przedmiotu zamówienia, odwołanie, zgodnie z art. 
180 ust. 2 ustawy przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub drogą elektroniczną). 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 
Załączniki: 

  Załącznik nr 1 do siwz - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
  Załącznik nr 2 do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
  Załącznik nr 3 do siwz – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu  
  Załącznik nr 4 do siwz - Formularz oferty z formularzem cenowym, 
  Załącznik nr 5 do siwz - Istotne dla stron postanowienia umowy, 
  Załącznik nr 6 do siwz - Wykaz zadań (części zamówienia), które Wykonawca zleci podwykonawcom,  
  Załącznik nr 7 do siwz – Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy generalnej 
  Załącznik nr 8 do siwz – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ A.26.15.2015 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum 
im. Jana pazdura w Starachowicach w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 
 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.  
Szacunkowa ilo ść dostarczanej energii w okresie dostawy wyniesie 13 5000,00kWh  
W tym ilo ść dostarczanej egergii w strefie  

•  szczytowej –40000,00 kWh 
• . pozaszczytowej – 95000,00 kWh 

2. Zamawiający informuje, że dnia 26 lutego 2010 roku zawarł z PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z 
siedzibą w Skrażysku – Kamiennej (obecnie: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skar żysko-Kamienna  ) 
umowę na świadczenie usług dystrybucji nr UD/ZEORK-OSD/MPIT/0070/2010. Przedmiotowa umowa weszła 
w życie z dniem 01 marca 2010 roku i zawarta została na czas nie określony. 
3. Podmiotem zawierającym umowę sprzedaży energii elektrycznej jest  Muzeum Przyrody i Techniki 
Ekomuzeum im Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice NIP 664-19-43-
885, Regon 292650289. 
4. Adres poboru energii elektrycznej Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w  
Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice. 
5. Przyłącze – stacja transformatorowa „Ośrodek zdrowia” linia kablowa YAKY 4x120mm o napięciu 0,4kV 
6. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w 
złączu w kierunku instalacji Zamawiającego. 
7. Granica własności i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych OSD i Zamawiającego: zaciski prądowe 
na wyjściu przewodów do zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji Zamawiającego. 
8. Moc przyłączeniowa 75kW 
9. Zamawiający jest zaliczony do IV grupy przył ączeniowej  i do  grupy taryfowej C22a 
10. Wielkość mocy umownej ograniczona nastawieniem lub wielkością zabezpieczeń przedlicznikowych 
P=75kW, przy współczynniku tg φ = 0,4, napięciu znamionowym Uzn = 0,4kV. 
11. Układ pomiarowy: typ układu półpośredni, miejsce zainstalowania układu pomiarowego złącze ZKP przed 
ogrodzeniem obiektu (wejście od strony Al. Marszałka J. Piłsudskiego) 
12. Układ pomiarowy energii elektrycznej składa się z następujących urządzeń: 
a. układ pomiarowo-rozliczeniowy – licznik ZMD410CT44.0459, 5A, 230/400 V, 
b. przekładniki w układzie pomiarowym – przekładniki prądowe 150/5 A 
c. typ i wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych – zabezpieczenie 160 A 
13. Urządzenia komunikacyjne w układzie pomiarowo- rozliczeniowym energii elektrycznej – moduł 
komunikacyjny CU-P32GPRS. 
14. Układ pomiarowy energii elektrycznej oraz układy transmisji danych pomiarowych stanowią własność 
OSD 
15. Koszty związane z eksploatacją, legalizacją i naprawą układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi OSD. 
16. Koszty transmisji danych pomiarowych oraz koszty eksploatacji i naprawy urządzeń służących do 
transmisji ponosi OSD 
17. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu 
dystrybucji energii elektrycznej (z właściwym OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego 
i opisanego w punktach 11 - 16 niniejszego załącznika, układu pomiarowo - rozliczeniowego. Zamawiający 
nie przewiduje zainstalowania innego (lub dodatkowego) układu pomiarowego ponad opisany w pkt 11 - 16, 
z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty. 
18. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną i obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucyjną zawartą  
z właściwym Zamawiającemu (URD) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), czyli PGE Dystrybucja 
S.A. Oddział Skar żysko – Kamienna z siedzib ą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 
Skarżysko-Kamienna, 
 19. Wykonawca gwarantuje świadczenie (w ramach zawartej umowy sprzedaży) usługi bilansowania 
handlowego m. in. zgodnie z wytycznymi zawartymi w  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
PGE Dystrybucja S.A. zwanej dalej- dalej IRiESD   
20. Wykonawca, zgodnie z  IRiESD wskaże właściwemu OSD podmiot odpowiedzialny za bilansowanie 
handlowe (POB). 
21. Zamawiający upoważnia i zobowiązuje Wykonawcę (OH) do złożenia, w imieniu Zamawiającego, 
zgłoszenia o wyborze Sprzedawcy energii elektrycznej operatorowi systemu dystrybucyjnego (OSD). 
Ponadto Zamawiaj ący upowa żnia i zobowi ązuje Wykonawc ę (OH) do dopełnienia wszelkich 
formalno ści zwi ązanych z przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedaw cy w tym dotycz ących OSD: 
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PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skar żysko - Kamienna.  
22. Wykonawca zapewni, że będzie wspierał działania Zamawiającego, dotyczące zapewnienia właściwych 
parametrów dostarczanej energii oraz odpowiednio wysokich standardów obsługi dystrybucyjnej, związane 
z dostawą energii elektrycznej do Zamawiającego u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  
23. Wykonawca zapewni, że wykona przedmiot zamówienia w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a 
w szczególności z następującymi aktami prawnymi: 
1)  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), 
3) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2007 r. nr 128, poz. 895 z późn. 
zm.), 

4) Polska Norma nr 50160 (i odpowiadająca jej EN 50160), 
5) Dyrektywa 2003 / 54 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca 

wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96 / 92 / WE (Dz. U. 
UE L z dnia 15 lipca 2003), 

6) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.  
7) Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-7124-34(5)/2010/MiKo z dnia 04 października 2010 

r. 
8) Umowa na świadczenie usług dystrybucji nr UD/ZEORK-OSD/MPIT/0070/2010, obowiązująca od dnia 01 

marca 2010 roku, zawarta z PGE ZEORK Dystrybucja sp. z o. o. w Skarżysku –Kamiennej  (obecnie: 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna) 

24. Wykonawca zapewni, że w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie 
ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji umowy sprzedaży ponad opłaty zawarte 
w formularzu ofertowym stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ A.26.15.2015 

 

 
………………………………… 
 /pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

 
 
 
 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu  określonych w art. 22 ust. 1 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla Muzeum 
Przyrody i Techniki w Starachowicach, nr postępowania przetargowego: A.26.15.2015 
 
Ja/My niżej podpisany/i: 
……………………………….........................................................................………….. 
 
……………………………….........................................................................………….. 
 
 
Reprezentując .............................................................................................................................................................................. 

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

(Nazwa, adres wykonawcy) 

 

oświadczam/y, że reprezentowany przez nas Wykonawca składający ofertę w postępowaniu nr A.26.15.2015 spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
dotyczące: 

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

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 

 
................................................................................ ................................................................... 
 Miejscowość i data                     Podpis (upoważniony przedstawiciel) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ MPT  A.26.15.2015  
 

 
 
 
………………………………… 
 /pieczęć firmowa Wykonawcy/ 
 

 
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawi e art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 

 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla Muzeum 
Przyrody i Techniki w Starachowicach, nr postępowania przetargowego: A.26.15.2015 
 
Ja/My niżej podpisany/i: 
……………………………….........................................................................………….. 
 
……………………………….........................................................................………….. 
 
 
Reprezentując .............................................................................................................................................................................. 

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

(Nazwa, adres wykonawcy) 

 

 
 
oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca składający ofertę w postępowaniu nr A.26.15.2015 nie 
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
 
 
 
................................................................................ ................................................................... 
 Miejscowość i data                     Podpis (upoważniony przedstawiciel) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  A.26.15.2015  
 
.................................................................. 
                     /Pieczęć firmowa/ 

 
OFERTA 

 
Na dostawę energii elektrycznej dla Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach 

(znak sprawy: A.26.15.2015) 
 

Oferujemy wykonanie dostawy na warunkach określonych w siwz za cenę brutto: .......................................zł  

/słownie: ......................................... .................................................................................................................zł/ 

Stawka VAT: .........................% 
 
Cena ofertowa wynika z poniższego formularza cenowego  zawierającego ceny jednostkowe. 
 

Lp. Szacunkowe zapotrzebowanie  
kWh 

Cena jednostkowa 
zł/kWh Warto ść netto Warto ść brutto 

 
1 

 
Strefa szczytowa – 37920 
 …………………… ………………… ……………………… 

 
2 

 
Strefa pozaszczytowa – 91659 
 …………………… …………………. ……………………. 

 
Razem warto ść brutto – cena ofertowa 

 
 

…………………….. 
 
1. Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy na rzecz Muzeum Przyrody i 

Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach `na warunkach określonych w siwz . 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zał. nr 5 do SIWZ i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku 

wyboru naszej oferty podpiszemy umowę bez żadnych uwag. 
3. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne, tj.: 

3.1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy (na formularzach stanowiących odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do siwz 
lub z wykorzystaniem ich wzoru). 

3.2. oświadczenie o posiadaniu ważnej i obowiązującej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej  
3.3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
3.4. …………………………………………………... 
3.5. ....................................................................... 
3.6. ....................................................................... 
3.7. ....................................................................... 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
oraz załącznikami do siwz i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

 
Oferta wraz z załącznikami zawiera .................... ponumerowanych stron.  
 
 
 
 
..........................................................                      ........................................................................... 
                      /Miejsce i data/                                                           /Podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/ 
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Załącznik nr 5 do SIWZ A.26.15.2015 
 

I S T O T N E  P O S T A N O W I E N I A  U M O W Y  
 

U M O W A  N r  A . 2 6 . 1 5 . 2 0 1 5  
zawarta w dniu ........................ w Starachowicach, pomiędzy: 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach 
z siedzibą w Starachowicach, przy ul. Wielkopiecowej 1, NIP 664-19-43-885, Regon 292650289 
Wpisane  do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu Starachowickiego pod nr RIK/1/2000/02.01.2001 
zwanym dalej „Zamawiaj ącym” , reprezentowanym przez, Pawła Kołodziejskiego – Dyrektora Muzeum 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawc ą” , reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………… 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych ze sprzedażą energii elektrycznej na potrzeby 

eksploatacji budynków i lokali użytkowych na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje 
spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii. 

2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 
a. Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej;  
b. Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki 

związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy; 
c. Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez dany rodzaj odbioru; 
d. Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca prawa i obowiązki 

związane  ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej;  
e. punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania energii elektrycznej 

zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;  
f. faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie odczytów układów 

pomiarowych;  
g. okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii 

elektrycznej -zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD;  
h. Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) 

3. Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”, stanowiąca integralną część umowy. 
 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, energii elektrycznej do instalacji elektrycznej Muzeum Przyrody i Techniki 

Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Wielkopiecowej 1. 
2. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktu poboru Zamawiającego 

szacuje się w wysokości129579,00kWh w tym w strefie szczytowej 37920,00kWh i pozaszczytowej 91659,00kWh. 
3. Określenie przewidywanego poboru energii stanowi element służący tylko do określenia wartości umowy i nie stanowi 

zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii w podanych ilościach. 
4. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktu poboru 

Zamawiającego określane są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a OSD. 

5. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii 
elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej 
przez Zamawiającego na podstawie wskazań układów pomiarowych. 

6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w §5 ust. 1. 
7. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza 

że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. 
 

§3 
Standardy jako ści obsługi 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie Ustawy. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według stawek 
określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 22011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później 
wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 

 
§ 4. 

1. Do obowiązków Zamawiaj ącego  należy: 
a. Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
b. Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną. 
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c. Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku zmian w sposobie 
wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach poboru. 

2. Do obowiązków Wykonawcy  należy: 
a. Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców. 
b. Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących dostarczanej energii 

elektrycznej. 
 

§ 5. 
Zasady rozlicze ń 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej netto określonej w ofercie 
przetargowej, która wynosi: 
dla strefy szczytowej ................ zł/kWh , 
dla strefy pozaszczytowej ……............... zł/kWh.  

2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 
3. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla punktu 

poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w §5 ust. 1 
Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 

4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-
rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym 
przez OSD. 

5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. 
6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez 

Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 
 

§ 6. 
Płatno ści 

1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, 
dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni.  

 
§ 7. 

Obowi ązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dos taw. 
1. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru z dniem ………………  lecz nie wcześniej niż po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze sprzedawcy. 
2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia  31.12.2015 r. 
3. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę. 
4. Dla realizacji Umowy konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów: 

a)  Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 
b)  Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

5. Zamawiający  oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 ust.6 lit. a, pozostanie ważna przez 
cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym 
Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie 
usług dystrybucji. 

6. W każdym z przypadków określonych w §7 ust.7 Umowy, Zamawiający  zobowiązany jest uregulować zobowiązania za zużytą 
energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń. 

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

§ 8. 
Postanowienia ko ńcowe 

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z 
zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie. 
3. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia właściwy będzie Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9. 
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 

1655) i przepisy ustawy – Kodeks Cywilny. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 

 
 

Zamawiający             Wykonawca 
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Załącznik  nr 6 do SIWZ  A.26.15.2015  
 

………………………........ 
        /Pieczęć Wykonawcy/ 
 
 
 

 
Wykaz cz ęści zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzy ć podwykonawcom 

Przetarg na dostaw ę energii elektrycznej dla Muzeum Przyrody i Techniki  w Starachowicach 
 

Nr post ępowania przetargowego: A.26.15.2015  
My, niżej podpisani: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/ 
 
Oświadczamy, że zamówienie objęte postępowaniem nr A.26.15.2015 zostanie zrealizowane przez podwykonawców w zakresie: 
 
 

 
L.p. 

 
Opis cz ęści powierzonego zamówienia 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
………………………………. 
     /miejscowość i data/                                                                          ……………..…………………………..…………………… 

                                                                                                     /podpis / 
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         Załącznik  nr 7 do SIWZ  A.26.15.2015 
 
 
 
 
 
/pieczęć Wykonawcy/ 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o posiadaniu wa żnej i obowi ązującej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej  

 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej  
dla Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum w Starachowicach (nr postępowania: A.26.15.2015) 
 
Ja/My niżej podpisany/i: 

……………………………………………………..….. 

…………………………………………………..…….. 

 
reprezentując Wykonawcę ................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Firma, adres wykonawcy) 
 
 
oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca składający ofertę w postępowaniu nr A.26.15.2015 posiada ważną 
i obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucyjną zawartą z właściwym Zamawiającemu (URD) operatorem systemu 
dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna. 
 
 
 
 
 
............................. dnia .................     ……....................................................................................... 

                                                                                                    /podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy/ 
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 Załącznik  nr 8 do SIWZ A.26.15.2015 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO 

GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. ,,Dostawa energii elektrycznej”  (nr ref. 

postępowania A.26.15.2015) zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) 

1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej 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.) 

L.p. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 
1.   
2.   
3.   
….   
 

    …………………………………………..                  …………………………………………………………. 
          Miejscowość i data                                            Podpis Wykonawcy    
 
             
 
 
                      

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
…………………………………………..                  …………………………………………………………. 
        Miejscowość i data                                            Podpis Wykonawcy                                     
 
 
 
 

* - należy wypełnić pkt. 1 lub tylko  pkt. 2 
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