MOSiR/ZP/01/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) .
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3 Maja 36a, 44-230 CzerwionkaLeszczyny, tel. 032/427-03-17, faks 032/427-03-17,
e-mail: mosircl.o@op.pl
adres strony internetowej: www.mosircl.pl
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie
świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w
zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do:
I. 14 punktów odbioru energii - dla zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów
użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
1.
Kryta Pływalnia – ul. 3 Maja 36a,
2.
Basen Kąpielowy – ul. Furgoła 73a,
3.
Basen Kąpielowy – ul. Furgoła 73a,
4.
Obiekt Sportowo-Rekreacyjny Leszczyny – ul. Brzozowa,
5.
Obiekt Sportowo-Rekreacyjny Bełk – ul. Główna 28,
6.
Obiekt Sportowo-Rekreacyjny Stanowice – ul. 1 Maja,
7.
Obiekt Sportowo-Rekreacyjny Szczejkowice – ul. Gliwicka,
8.
Obiekt Sportowo-Rekreacyjny Palowice – ul. Dębowa,
9.
Obiekt Sportowo-Rekreacyjny Czuchów – ul. Kopalniana,
10.
Kompleks Sportowy Orlik Czerwionka – ul. Kombatantów.
11.
Basen Kąpielowy (kiosk handlowy) – ul. Furgoła 73a,
12.
Obiekt Sportowo-Rekreacyjny Czerwionka – ul. Wolności 2a,
13.
Kompleks Sportowy Orlik w Leszczynach – ul. Sportowa,
14.
Boisko piłkarskie w Dębieńsku – ul. Asnyka.
Zestawienie punktów odbioru wraz z warunkami rozliczeń wyszczególniono w załączniku nr
4 do specyfikacji.
Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi
Normami.
Szacunkowa roczna ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 500 000 kWh, w
tym energia rozliczana:
a) całodobowo:
- grupa C21
370 000 kWh
- grupa C11
74 000 kWh
b) w strefie 1 (szczytowej dla grupy C12a)
18 000 kWh
c) w strefie 2 (pozaszczytowej dla grupy C12a)
38 000 kWh
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Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 548,0 kW.
Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru zostały przedstawione
w załączonym zestawieniu zbiorczych.
Wskazane wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie
odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie
trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy.
Ceny jednostkowe za energię elektryczną będą stałe przez cały okres obowiązywania
umowy, za wyjątkiem zmian taryf OSD, zmian spowodowanych ustawowymi zmianami
stawek podatków lub innych zmian wynikających z nadrzędnych przepisów prawa na które
nie ma wpływu Wykonawca.
4. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.2. posiadają koncesję na sprzedaż energii elektrycznej.
6. Oświadczenia lub dokumenty, jakie Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
6.1. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5.1. niniejszej
specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w druku „OFERTA”,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
6.2. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5.2. niniejszej
specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) oświadczenie o posiadaniu koncesji na sprzedaż energii elektrycznej - zawarte w
druku „OFERTA”.
6.3. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach od 6.1. do 6.2.
niniejszej specyfikacji.
6.3.1. Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
6.3.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, to:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.1.b) specyfikacji, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania
2) Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w podpunkcie 1), 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. Przepis podpunktu 3) stosuje się
odpowiednio.
6.3.3.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby
zarządzające wykonawcą, czyli te, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych mieszkają poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca w takiej sytuacji składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania tej
osoby dotyczące jej niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
ustawy Prawo zamówień publicznych. 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, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6.3.4. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw.
konsorcjum), każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie
6.1. niniejszej specyfikacji (lub w punkcie 6.3.2. niniejszej specyfikacji - jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej).
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
6.3.5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia
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, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
6.3.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, dotyczących odpowiednio
wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, powinny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do
dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli innych
podmiotów (także każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).
6.4. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
a) wypełniony druk OFERTA, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia
wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszej specyfikacji;
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b) wypełniony i podpisany formularz cenowy – o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do
niniejszej specyfikacji
c) oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON
Dystrybucja S.A. - zawarte w druku „OFERTA”;
7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca nie
posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje
dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest
bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały
informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
a) Zenon Gorzawski – Kierownik Obiektów Sportowych MOSiR , tel/fax.: 032/427-03-17,
e-mail: mosircl.o@op.pl w godz. 8:30-14:30.
8. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na
opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Dostawa (sprzedaż)
energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii
elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach”. W przypadku braku tej informacji Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np.
przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
11. Oferty należy składać na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wolności 2a
44-230 Czerwionka-Leszczyny(I piętro – pok Księgowość) w terminie do 23.02.2016r. do
godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2016r. o godz. 13:00 j.w.
12. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej
specyfikacji.
2) Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 2. Cenę
oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
3) Szczegółową kalkulację ceny należy ująć w formularzu cenowym – ZAŁĄCZNIK
NR 3 do niniejszej specyfikacji.
Ceny jednostkowe energii elektrycznej netto należy określić z dokładnością nie większą niż
cztery miejsca po przecinku:
13. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty brutto
– 100%.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe
proporcjonalnie mniej, według wzoru:
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(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym
ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty
powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków
komisji przetargowej.
14. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana UMOWA przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. Treść istotnych
postanowień umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia
UMOWY zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec
zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym
terminie zawarcia UMOWY Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu
postępowania odwoławczego.
15. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
16.1. W toku postępowania podmiotom uprawnionym w myśl ustawy - Prawo zamówień
publicznych służą środki ochrony prawnej w przypadkach i na zasadach określonych w
ustawie – Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
16.2. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje odwołanie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
Wykonawcom przysługuje odwołanie 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.
16.3.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.
16.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby – zgodnie z art. 180 ust. 4 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych.
16.5. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI – Środki ochrony
prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
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20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajdują się
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
22. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia będą
prowadzone w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
23. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
25. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Załączniki do specyfikacji:
1. Istotne postanowienia umowy.
2. Druk „OFERTA” – do wypełnienia przez Wykonawców.
3. Formularz cenowy - do wypełnienia przez Wykonawców
4. Zestawienie wszystkich punktów odbioru energii elektrycznej objętych zamówieniem.
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Załącznik nr 1 do specyfikacji
POSTANOWIENIA UMOWNE, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI UMOWY NA:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji
energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
1)
Podstawa prawna zawarcia umowy: zgodnie z art.39 w trybie przetargu nieograniczonego
ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
2)
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu energię elektryczną, obejmującą
świadczenie usługi przesyłu, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów
administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012,
poz.1059 z późn. zm) do punktów poboru wyszczególnionych w załaczniku nr 5.
3)
Zmiana mocy umownej może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego złożony
Wykonawcy.
4)
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej i zapewnienia jej dystrybucji
do obiektów Zamawiającego.
5)
Wykonawca zapewni, że układy pomiarowo-rozliczeniowe zostaną zainstalowane w
obiektach*/lokalach* Zamawiającego na koszt OSD, chyba, że są one już zainstalowane w
momencie podpisania Umowy.
6)
Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji odbywa się na warunkach
określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012,
poz.1059 z późn. zm) - zwanej dalej Prawem energetycznym, rozporządzeniami do w/w
ustawy oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym kodeksu cywilnego i
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164)
7)
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora
Systemu Dystrybucyjnego – zwanego w dalszej części OSD.
8)
Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę z OSD, w ramach, której OSD zapewnia
Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego.
9)
Wykonawca oświadcza, że posiada koncesje na obrót energią elektryczną nr…………………
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
10)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ciągłość dostaw i jakość energii elektrycznej na
podstawie przepisów Prawa energetycznego i umowy.
11)
Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania prawidłowości działania układu pomiarowo
rozliczeniowego oraz przeprowadzenia badania laboratoryjnego na żądanie Zamawiającego.
W przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości koszty powyższych czynności ponosi
Zamawiający. W pozostałych przypadkach koszty obciążają Wykonawcę.
12)
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe energii
elektrycznej oraz standardy jakościowe obsługi określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623).
13)
Za niedotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej i standardów
jakościowych obsługi, Zamawiającemu, na jego wniosek, przysługują bonifikaty i upusty, w
wysokości określonej w Taryfie OSD.
14)
Strony ustalają, iż maksymalny czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 roku w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93
poz. 623).
15)
Sprzedawca zapewni, że OSD będzie informował Klienta o przerwach w dostarczaniu energii
na zasadach określonych w Rozporządzeniu.
16)
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić następujące standardy jakości obsługi
Zamawiającego w zakresie świadczenia usług dystrybucji:
- przyjmowanie od Zamawiającego, przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących
dostarczania energii elektrycznej z sieci pod numerem telefonu …………………
- bezzwłoczne przystępowanie do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej,
spowodowanych nieprawidłową pracą sieci,
- udzielanie Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii sieci,
- nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnej Taryfy
Wykonawcy oraz Taryfy OSD
- rozpatrywanie wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielanie
odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia
reklamacji.
17)
Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków określonych w ustawie Prawo
energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz innych powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w tym do:
- terminowego regulowania należności za energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji
oraz innych należności związanych z dostarczaniem energii,
- pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
umowy, w sposób nie powodujący zakłóceń w dostawie energii elektrycznej dla innych
odbiorców i nie zagrażający urządzeniom OSD,
- utrzymania należącej do niego sieci lub wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w
należytym stanie technicznym, poprzez prowadzenie eksploatacji swoich urządzeń i instalacji
zgodnie z zasadami określonymi w obwiązujących przepisach prawa,
- umożliwienie upoważnionym przedstawicielom OSD dostępu, wraz z niezbędnym
sprzętem, do należących do niego elementów sieci, urządzeń oraz układów pomiaroworozliczeniowych znajdujących się na terenie lub w obiekcie
Zamawiającego, w celu wykonania prac eksploatacyjnych, usunięcia awarii w sieci, odczytu
stanu liczników, kontroli układów pomiarowych, kontroli dotrzymania warunków zawartych
umów i prawidłowości rozliczeń.
- zabezpieczenia układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz zabezpieczeń głównych przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, naruszeniem,
- niedokonywania jakichkolwiek zmian w układach pomiarowo-rozliczeniowych oraz pokrycia
strat wynikających z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty układu pomiarowo-rozliczeniowego,
chyba że nastąpiło to wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi winy,
- niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach w
układzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznościach mających wpływ na
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możliwość niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną oraz o powstałych przerwach w
dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach.
18)
Rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą:
- w dwumiesięcznych i miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego, według stawek opłat, zasad, cen zawartych
odpowiednio:
- w ofercie dla sprzedaży energii elektrycznej (formularz cenowy),
- w Taryfie OSD odnośnie dystrybucji energii elektrycznej, w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
19)
Warunki rozliczeń i opłaty nie ujęte w umowie zgodnie z Taryfikatorem.
20)
W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
21)
Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
22)
Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego wykonywane będą przez
upoważnionych Przedstawicieli OSD.
23)
W przypadku, gdy w wyniku błędu pomiaru lub odczytu, ilość zużytej energii elektrycznej
określona na fakturze nie odpowiada ilości energii elektrycznej zużytej faktycznie,
Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty rozliczeń. Korekta zostanie dokonana na
podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych kontrolnych albo analogicznie
według ilości energii zużytej w poprzednim okresie rozliczeniowym.
24)
Umowę zawarto na czas określony tj. od dnia 01.03.2016r. do dnia 31.12.2016r.
25)
Umowa może zostać rozwiązana przed okresem na jaki została zawarta w przypadku innego
zadysponowania nieruchomością m.in. zbycia oraz na podstawie art. 145 ustawy prawo
zamówień publicznych. W tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone
zgodnie ze wskazaniem liczników na dzień rozwiązania umowy.
26)
Projekt umowy zawierający wyżej wymienione warunki przygotuje Wykonawca wyłoniony w
niniejszym postępowaniu.
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Załącznik nr 2 do specyfikacji

Nazwa firmy (Wykonawcy): .....................
............................................................

........................ , dnia ..............

Adres Wykonawcy: .................................
............................................................
Województwo: ......................................
NIP: ....................................................
...........................................................
numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym
...........................................................
adres e-mail Wykonawcy

Druk „OFERTA”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 36a
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę (sprzedaż) energii
elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do
obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w CzerwionceLeszczynach
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:
wartość brutto (cena oferty)
…………………….. złotych
słownie złotych: ………………………………………………………………………................
podatek VAT w wysokości 23%:
......................... złotych
złotych
słownie złotych: .................................................................................................
wartość netto:
......................... złotych
słownie złotych: .................................................................................................
Cenę oferty obliczono zgodnie z załączonym formularzem cenowym - ZAŁĄCZNIK NR 3 –
do specyfikacji.
2. Termin wykonywania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami
przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją
istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
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właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia).
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że projekt umowy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej
oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty
potwierdzające spełnianie tych warunków.
8. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków.
9. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw.
konsorcjum), każdy ze wspólników musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu.
10. Oświadczamy, że posiadamy koncesję na sprzedaż energii elektrycznej, zgodnie z
decyzją
Prezesa
Urzędu
Regulacji
Energetyki
nr.............................
z
dnia ......................................... .
11. Oświadczamy, że posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja
S.A. nr ............................................. z dnia ........................ zawartą na okres
…......................................................
12. Oświadczamy, że zapewnimy bilansowanie handlowe Zamawiającego.
13. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
......................................................................................................................

…......................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do specyfikacji
Nazwa wykonawcy……………………………….....….

.......................... , dnia ...................................

Adres………………………………………………...….
…………………………………………………….....…..

FORMULARZ CENOWY
Dotyczy postępowania:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii
elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Czerwionce-Leszczynach.
GRUPA TARYFOWA C11
Lp

Cena [netto]
SPRZEDAŻ (stawki jednostkowe)

1

Cena jednostkowa za energię [zł/MWh]

3

Opłata za obsługę rozliczenia [zł/m-c]
DYSTRYBUCJA (stawki jednostkowe)

1

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kw/m-c]

2

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]

3

Stawka Jakościowa [zł/MWh]

4

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW//m-c]

5

Stawka opłaty abonamentowej za układ pomiarowy [dwumiesięczny]
SPRZEDAŻ + DYSTRYBUCJA (ŁĄCZNIE W OKRESIE 10 MIESIĘCY)

Razem
taryfa
C11/12 m-cy

--------------------------

Cena [netto]/10mies.

Łączna cena(netto) sprzedaż i dystrybucja dla taryfy C11 przy
następujących założeniach:
- Okres obowiązywania umowy: 10 miesięcy
- Ilość punktów poboru dla taryfy C11: 11
- Łączna moc umowna dla punktów poboru: 321,10 KW
- Prognozowane zużycie energii w okresie 10 miesięcy: 74 MWh

GRUPA TARYFOWA C12a
Cena [netto]
SPRZEDAŻ (stawki jednostkowe)
1

Cena jednostkowa za energię – szczyt [zł/MWh]

2

Cena jednostkowa za energię – pozaszczyt [zł/MWh]

3

Opłata za obsługę rozliczenia [zł/m-c]
DYSTRYBUCJA (stawki jednostkowe)

1

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kw/m-c]

2

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]

3

Stawka Jakościowa [zł/MWh]

4

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW//m-c]

5

Stawka opłaty abonamentowej za układ pomiarowy [dwumiesięczny]
SPRZEDAŻ + DYSTRYBUCJA (ŁĄCZNIE W OKRESIE 10 MIESIĘCY)

Razem
Łączna cena(netto) sprzedaż i dystrybucja dla taryfy C12a przy
taryfa
następujących założeniach:
C12a/12 m-cy - Okres obowiązywania umowy: 10 miesięcy
- Ilość punktów poboru dla taryfy C12a: 2
- Łączna moc umowna dla punktów poboru: 72,90 kW
- Prognozowane zużycie energii w okresie 10 miesięcy: 18,00 MWh
(szczyt), 38,00 MWh (pozaszczyt)
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--------------------------

--------------------------

Cena [netto]/10 mies.

GRUPA TARYFOWA C21
Cena [netto]
SPRZEDAŻ (stawki jednostkowe)
1

Cena jednostkowa za energię [zł/MWh]

3

Opłata za obsługę rozliczenia [zł/m-c]

--------------------------

DYSTRYBUCJA (stawki jednostkowe)

--------------------------

1

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kw/m-c]

2

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]

3

Stawka Jakościowa [zł/MWh]

4

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW//m-c]

5

Stawka opłaty abonamentowej za układ pomiarowy [jednomiesięczny
okres rozliczeniowy]
SPRZEDAŻ + DYSTRYBUCJA (ŁĄCZNIE W OKRESIE 10 MIESIĘCY)

Razem
taryfa
C21/12 m-cy

Cena [netto]/10 mies.

Łączna cena (netto) sprzedaż i dystrybucja dla taryfy C21 przy
następujących założeniach:
- Okres obowiązywania umowy: 10 miesięcy
- Ilość punktów poboru dla taryfy C21: 1
- Łączna moc umowna dla punktów poboru: 184,00 KW
- Prognozowane zużycie energii w okresie 10 miesięcy: 370,00 MWh

Do druku „OFERTA” wpisać należy sumę:
Cena oferty = (Razem taryfa C11/10 m-cy) +(Razem taryfa C12a/10 m-cy)+(Razem taryfa C21/10 m-cy)
* Zamawiający zastrzega, że szacunkowe ilości zamawianych usług/produktów mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w
trakcie trwania umowy.
Oświadczamy, że ceny jednostkowe za energię elektryczną określone w formularzu cenowym są cenami faktycznymi na dzień
upływu terminu składania ofert i mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmian Taryf OSD.

data i miejscowość
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imię i nazwisko

Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4 do specyfikacji
Zestawienie punktów poboru.
Lp Adres punktu

Nr punktu
poboru

Moc
Zabezpieczenie
Grupa
zamówiona przedlicznikowe przyłącze
(kW)
(A)
-niowa

Rodzaj
przyłączenia

Grupa
taryfowa

1

Hala Sportowa i
Basen
ul. 3 Maja 36a
Czerwionka

110723/11/723

184

-

IV

kablowe

C21

2

44-230 CzerwionkaLeszczyny
ul. Furgoła 73A
Basen

11/7030338/1

40

63

V

kablowe

C11

3

44-230 CzerwionkaLeszczyny
ul. Furgoła 73A
Basen

11/7030339/1

32,9

50

V

kablowe

C11

4

44-238 CzerwionkaLeszczyny
ul. Brzozowa 1
Klub Sportowy

11/7028736/1

40

63

V

kablowe

C11

5

44-230 Bełk
ul. Główna
Klub Sportowy

11/7066419/1

16,5

25

V

napowietrznokablowe

C11

6

44-230 Stanowiące
ul. 1 Maja
Klub Sportowy

11/7075345/1

21,1

32

V

kablowe

C11

7

44-230 Szczejkowice 11/7066492/1
ul. Gliwicka
Klub Sportowy

21,1

32

V

napowietrznokablowe

C11

8

44-230 Palowice
ul. Dębowa

11/7066030/1

32

50

V

napowietrzne

C11

9

44-230 Czuchów
ul. Kopalniana
Klub Sportowy

11/7084032/1

16,5

25

V

kablowe

C11

10 44-230 CzerwionkaLeszczyny
ul. Kombatantów

11/7038114/1

40

63

V

kablowe

C11

11 44-230 CzerwionkaLeszczyny
ul. Furgoła 73A
Kiosk Handlowy

11/7070084/1

32,9

50

V

kablowe

C12a

12 44-230 CzerwionkaLeszczyny
ul. Wolności 2A

11/7034159/1

40

63

V

kablowe

C12a

13 44-238 CzerwionkaLeszczyny
ul. Sportowa

11/7028355/1

40

63

V

kablowe

C11

14 44-230 CzerwionkaLeszczyny
ul. Asnyka

11/7030194/1

21

32

V

napowietrzne

C11

14

