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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 
221000 euro na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Katowicach w ZAKRESACH I-VI.” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Rozdział I. Informacje o Zamawiającym  

Zamawiającym jest: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 

Adres:40-507 Katowice, ul. Francuska 78  

Numer telefonu (0-32) 359 30 00  

Numer faksu (0-32) 359 30 01 

Godziny urzędowania od 730- 1530, od poniedziałku do piątku 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.word.katowice.pl  
 
 
Rozdział II Tryb postępowania. 
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. 
zm).  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.  
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46  Prawa 
zamówień publicznych.  
4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 24 aa Pzp ( procedura odwrócona).  
5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ZAKRESACH I-VI 
6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
8.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
9.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
10.Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp. 
11.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
12.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 
13.Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp 
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Katowicach w ZAKRESACH I-VI.  
Lokalizacje obiektów: 
O.T.  Katowice, ul. Francuska 78 40-507 Katowice ZAKRES I 
O.T.  Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98  41-900 Bytom ZAKRES II 
O.T.  Dąbrowa Górnicza  ul. Tysiąclecia 56  41- 303 Dąbrowa G. ZAKRES III 
O.T.  Rybnik, ul. Ekonomiczna 21 44-207 Rybnik ZAKRES IV 
O.T.  Jastrzębie Zdrój, ul. A. Krajowej 31  44-330 Jastrzębie Zdrój ZAKRES V 
O.T.  Tychy, al. Jana Pawła II 3  43-100 Tychy. ZAKRES VI 

 
2. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik  nr 3 do SIWZ.  
3. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy/umów sprzedaży z Wykonawcą.  
4.Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego.  
5. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:  

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu 
zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia.  
2) Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa. 

6.  Podstawowe informacje: 
Wspólny Słownik Zamówień 09310000-2 

(Elektryczność) 
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą 
energią elektryczną 

6 

Całkowita moc umowna [kW] Wg. ZAKRESU I-VI 
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Grupa taryfowa wg OSD Wg Szczegółowy wykaz punktów poboru energii 
elektrycznej stanowi załącznik  nr 3 SIWZ.  

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania 
umowy [MWh] 

Wg szczegółowego wykazu punktu poboru energii   
Załącznik nr3 

 
Informacja o umowach obecnie obowiązujących 
Zamawiającego 

Jedna umowa dla wszystkich ZAKRESÓW I-VI  

Sposób wypowiedzenia umów zakupu energii W –ZAKRESIE I- VI ważność umów miała upłynąć z dniem 
31.12.2018 r., natomiast Wykonawca zaprzestał z dniem 
30.06.2018 wykonywania umowy w ZAKRESACH I-VI. 

Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej 
netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa. 
Informacja o udostępnieniu danych o punktach 
poboru energii 

Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane 
niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy  

Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa  Pełnomocnictwo i jego zakres  jest integralną częścią 
umowy i stanowi do niej załącznik nr 3. 

Informacja o płatnikach Płatnikiem faktur jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Katowicach. 

Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z 
Zamawiającym w ramach tego postępowania 

Max 6  
Min. 1  

Informacja o sposobie zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na w drodze 
wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub 

kurierskiej. 
 

7. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej 
przedmiotem zamówienia. Z tego powodu  Zamawiający przedstawił szacunkową 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. 

8. informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
b) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

c) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

9. Wymagania stawiane wykonawcy: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
d) OkreśIenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych 

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 

Rozdział IV. Termin realizacji zamówienia. 
       Termin realizacji całości zamówienia: od 1.09.2018 r. do 31.12.2019 r. 
 
Rozdział V. Podstawy wykluczenia z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ; pkt 12-23 ustawy pzp.  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada aktualnie obowiązującą koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w 
okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z 
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, 
który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.  

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców 
oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:  
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;  
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem 
wszystkich dokumentów;  
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia 
Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z 
Pełnomocnikiem;  

 
Uwaga: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 
do oferty składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego 
spełnienie. 

 
   Ponieważ żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, w 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia w zakresie wskazanym w 
załączniku nr 2 do oferty składa każdy z wykonawców oddzielnie.  
 

3. Podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia w zakresie wskazanym w 
załącznikach nr 1-2 do oferty. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W 
przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części 
zamówienia.  
 

Rozdział VI. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
 
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdz. V. ust.1 pkt 1 i 2 do oferty należy dołączyć 
aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i 2. Informacje 
zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

- aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, 
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.  
 

3.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia – (WZÓR w pliku do pobrania). 

 
4. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów przewidzianych w 

niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia.  
 

5. Forma składanych dokumentów: Dokumenty, wymienione w Rozdziale VI SIWZ, należy złożyć w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126).  
Uwaga: oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej 
kopii. 
 
Uwaga:  

• Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak: 
odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej notarialnie.  

• Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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5. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
5.1) Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
5.2) Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
5.3) Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 może zgodnie z art. 
24 ust. 8 ustawy Pzp przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać 
będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy.  
5.4) Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, o której mowa w pkt. 5.3 powyżej, nie dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec 
którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
5.5) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jest niezgodną z ustawą.  
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 
ustawy Pzp.  
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  
4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.  
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 ustawy Pzp.  
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  
9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania 
ofertą;  
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować winny sposób 
 

Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.  
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.  
3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.  
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
5.   Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest Pan Paweł Janoska  - Kierownik Wydziału Eksploatacji 

Mienia. 
6. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2, po 
upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez 
rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.  
 

7. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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b. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów 
zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. 

c. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 
wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej 
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

d. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie 
to niezbędne. 

e. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający 
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa 
zamówień publicznych. 

f. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 
Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium  
 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.  
 
Rozdział IX Termin związania ofertą  
1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 
Rozdział X Opis sposobu przygotowania oferty  
 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta została 
sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w SIWZ;  
3) Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego 
reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli;  
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w 
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu;  
5) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy;  
6) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji 
zawartości oferty. 
7) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, 
zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie 
ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów 
prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
8) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.  
9) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w 
sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie.  
 
 
Nazwa Wykonawcy 
Pieczęć firmowa 
 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  w  Katowicach 40-507 Katowice, ul. Francuska 78  

oferta na 
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  w  Katowicach w 

ZAKRESACH I-VI 
Nie otwierać przed 11.07.2018 r. godz. 10:15 

NZP/DE I-VI/13/2018. 

 
10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyższy 
sposób.  
 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, 
uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z 
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odpowiednim dopiskiem, np. Zmiana oferty przetargowej - „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  w  Katowicach w ZAKRESACH I-VI” 
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  
6.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.  
 
Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 
1. Składanie ofert. 

1) Miejscem składania ofert jest sekretariat w siedzibie Zamawiającego.  
2) Oferty należy składać osobiście, we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego 
z wyraźnym oznaczeniem postępowania - jak opisano w Rozdz. X  SIWZ.  
3) Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2018 roku, o godz. 10:00.  
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

2. Otwarcie ofert.  
1) Oferty zostaną otwarte w dniu 11.07.2018 roku, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.  
2) Otwarcie ofert jest jawne.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
 
 
Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny (odrębnie w każdym ZAKRESIE I-VI) 
1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, odrębnie w każdym ZAKRESIE I-VI zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.  
2. Oferowana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem akcyzy, podatku od towarów i usług 
VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz ewentualnych upustów i rabatów.  
3. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna, która jest obowiązująca w całym okresie 
ważności oferty oraz w okresie realizacji zamówienia i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom  
4.Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia. Jeżeli trzecia cyfra 
po przecinku jest mniejsza niż  5, to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku 
jest równa lub większa od 5, to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.  
 
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji 
przedmiotowego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.  
 
Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
1.Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie: 
Kryterium Cena (koszt) – waga 100%.  
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.  
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: C=(Cmin / Co) * 100 pkt.,  
Cmin - oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,  
Co - cena badanej oferty.  
Punkty w wyżej wskazanym kryterium będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot zamówienia ma ustalone 
standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane w § 38 – 43 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 
poz. 623 z późn. zm.) 
 
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art.24 aa ust 1 ustawy Pzp. Po dokonaniu 
oceny ofert, a przed formalnym poinformowaniem wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający 
wzywa wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wymaganym terminie 5 dni 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub warunków 
udziału w postępowaniu (ocena podmiotowa Wykonawcy) w trybie art. 26 ust.1 lub 2 ustawy Pzp. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy,  Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert , bez przeprowadzenia ich 
ponownego badania  i oceny, chyba, ze zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  



NZP/DE I-VI/13/2018. 
 

 

 7 
 

 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i 
adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację,  

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,  

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza stosowną informację na stronie 
internetowej.  
 
Rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.  
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców.  
3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:  

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,  
2) cel zawarcia umowy,  
3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),  
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie 
umowy,  
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania przedmiotu zamówienia.  

 
Rozdział XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej oferty brutto, odrębnie w 
każdym ZAKRESIE I-VI. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone wyłącznie w:  

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić w formie przelewu na 
rachunek bankowy nr: ALIOR BANK S.A. nr konta: 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585  w przypadku 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej Zamawiający uzna, że zostało 
wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w dniu zawarcia umowy pieniądze znajdą się na ww. rachunku 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 
wymienionych powyżej. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zastało wniesione w pieniądzu (100% kwoty 
zabezpieczenia), zostanie zwrócone w terminie, 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane 

 
Rozdział XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli zamawiający wymaga od 
wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  
 
Wzór umowy – odrębnie dla każdego ZAKRESU I-VI  Załącznik nr 4 

1. Istotne dla stron postanowienia, zawarte są w załączonym wzorze umowy. Postanowienia ustalone we 
wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

 
Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia  



NZP/DE I-VI/13/2018. 
 

 

 8 
 

 
1.Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a 
także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale Vl Prawa zamówień publicznych "Środki 
ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 
Rozdział XVIII Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w 
trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po 
zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w 
sprawie zamówienia publicznego. 
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,  
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych 
znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w 
szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający wskaże inny sposób, w jaki 
mogą być one udostępnione. 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128). 

 
 
Dokumenty składane wraz z ofertą: 

1. Załącznik nr 1 do oferty - oświadczenie zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
2. Załącznik nr 2 do oferty - oświadczenie zgodne z art. 25a ust.1 ustawy Pzp.. 

 
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 
Kopia koncesji 
 
Ponadto:  
Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej. 
Załącznik nr 4 – UMOWA – WZÓR wraz z Załącznikiem nr 1 –Wykaz punktów poboru energii elektrycznej i 
Załącznikiem nr 2 - pełnomocnictwo. 
Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

Opracował zakres merytoryczny: Sprawdził pod względem 
formalno-prawnym: 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

……………………………… 
data i podpis 

 
 
 
 

…………………………… 
data i podpis 

 
 
 
 

………………………………….. 
data i podpis 
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OFERTA  

na  

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów  

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ZAKRESACH I-VI  

 
 
………………………………………………………………………………………………………………...……… 
nazwa firmy 
 
………………………………………………………………………………………………………………...……… 
Adres 
 
………………………………………………………………………………………………………………...……… 
Regon 
 
………………………………………………………………………………………………………………...……… 
telefon, faks, e-mail 
 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

w ZAKRESIE I OT KATOWICE Grupa taryfowa C 22A – dwustrefowa  

Zamawiający wymaga 1 stawki cenowej w dwóch strefach 

netto: ………………………… zł 
stawka podatku VAT: ........% w kwocie: ………………………………. zł 
brutto: ……………………… zł 

 
na co składa się: 
Cena jednostkowa 

netto za 
1 MWh 

 

Szacowane zużycie 
energii w okresie 
trwania umowy 

Łączna cena netto 
(A*B) 

VAT  
(23% z C) 

Łączna cena oferty 
brutto  
(C+D) 

zł/MWh MWh zł zł zł 
A B C D E 
 200    

 

w ZAKRESIE II OT BYTOM Grupa taryfowa B 23 

netto: ………………………… zł 
stawka podatku VAT: ........% w kwocie: ………………………………. zł 
brutto: ……………………… zł 

2.  
na co składa się: 
Cena jednostkowa 

netto za 
1 MWh 

 

Szacowane zużycie 
energii w okresie 
trwania umowy 

Łączna cena netto 
(A*B) 

VAT  
(23% z C) 

Łączna cena oferty 
brutto  
(C+D) 

zł/MWh MWh zł zł zł 
A B C D E 
 200    

 

w ZAKRESIE III OT DĄBROWA GÓRNICZA taryfa C 12 A  

netto: ………………………… zł 

stawka podatku VAT: ........% w kwocie: ………………………………. zł 
brutto: ……………………… zł 
 
na co składa się: 

 
(pieczęć Wykonawcy) 
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Cena jednostkowa 
netto za 
1 MWh 

 

Szacowane zużycie 
energii w okresie 
trwania umowy 

Łączna cena netto 
(A*B) 

VAT  
(23% z C) 

Łączna cena oferty 
brutto  
(C+D) 

zł/MWh MWh zł zł zł 
A B C D E 
 67    

 

w ZAKRESIE IV OT RYBNIK Grupa taryfowa C12A 

netto: ………………………… zł 

stawka podatku VAT: ........% w kwocie: ………………………………. zł 
brutto: ……………………… zł 
 
na co składa się: 
Cena jednostkowa 

netto za 
1 MWh 

 

Szacowane zużycie 
energii w okresie 
trwania umowy 

Łączna cena netto 
(A*B) 

VAT  
(23% z C) 

Łączna cena oferty 
brutto  
(C+D) 

zł/MWh MWh zł zł zł 
A B C D E 
 67    

w ZAKRESIE V OT JASTRZĘBIE ZDRÓJ Grupa taryfowa C 12 A  

netto: ………………………… zł 

stawka podatku VAT: ........% w kwocie: ………………………………. zł 
brutto: ……………………… zł 

1.  
na co składa się: 
Cena jednostkowa 

netto za 
1 MWh 

 

Szacowane zużycie 
energii w okresie 
trwania umowy 

Łączna cena netto 
(A*B) 

VAT  
(23% z C) 

Łączna cena oferty 
brutto  
(C+D) 

zł/MWh MWh zł zł zł 
A B C D E 
 24    

 
 

w ZAKRESIE VI OT TYCHY Grupa taryfowa C 12 A  

netto: ………………………… zł 
stawka podatku VAT: ........% w kwocie: ………………………………. zł 
brutto: ……………………… zł 

1.  
na co składa się: 
Cena jednostkowa 

netto za 
1 MWh 

 

Szacowane zużycie 
energii w okresie 
trwania umowy 

Łączna cena netto 
(A*B) 

VAT  
(23% z C) 

Łączna cena oferty 
brutto  
(C+D) 

zł/MWh MWh zł zł zł 
A B C D E 
 80    

 
2.Oświadczam, że podane wyżej ceny obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
3.Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń 
oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4.Zapewniam termin realizacji zamówienia: od 1.09.2018 r. do  31.12.2019 r. 
5.Warunki płatności: zgodne ze złożoną ofertą. 
1. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, tj. 30 dni. 

2. Oświadczam, że posiadam ważną w terminie realizacji zamówienia Generalną Umowę Dystrybucyjną podpisaną z 
TAURON Dystrybucja SA. 

3. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy w ZAKRESACH I-VI zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
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warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że zamówienie w ZAKRESIE I-VI wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*,  

Nazwa podwykonawcy Siedziba podwykonawcy NIP podwykonawcy 

I   

II   

II   

IV   

V   

VI   

  
którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: 

Podwykonawca Wyszczególnienie 

I  

II  

II  

IV  

V  

VI  

W przypadku nie wypełnienia tego punktu  w całości, bądź nie wymienienia części, które zostaną powierzone 
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.  

5. Informuję, że podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe (POB) w ramach realizacji tego zamówienia 
będzie: 

Nazwa POB NIP 

  

z którym mam zawartą umowę ważną w okresie realizacji tego zamówienia.*/ usługę będę realizował 
samodzielnie* 

 

6. Informuję, że wybór przedmiotowej oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Jeżeli taki obowiązek powstanie u Zamawiającego informuję, iż dotyczy on: 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

1 … … 

… … … 

 

7. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty wymienione w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

8. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
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zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych 
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

10. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 
przedsiębiorstwem*. 

 

 

 

………………………………………..                     ……………………………………………………………… 

miejscowość i data      podpis  osoby/osób uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić 
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 Wzory załączników do oferty 
 

Załącznik nr 1 do oferty 
 
 
NIP/PESEL, KRS/CEIDG 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby 
obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ZAKRESACH I-VI” oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu rozdziale V ust 1. pkt.2 SIWZ. 
 
………………………………….                                      ………………………………………………………. 

miejscowość i data                    podpis  osoby/osób uprawnionej do 
    reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PODLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu rozdziale V ust. 1 pkt. 2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotów:…………………………………………… ………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………., w następującym zakresie………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                          (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
 
 
 

………………………………….                                      ………………………………………………………. 
miejscowość i data                    podpis  osoby/osób uprawnionej do 

    reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do oferty 
 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust.1  ustawy Pzp.  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby 
obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ZAKRESACH I-VI”, 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. 

 
 
 
 

………………………………………..                                 …………………………………………………… 
miejscowość i data                    podpis  osoby/osób uprawnionej do 

    reprezentowania Wykonawcy 
 

 
2. 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 Ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
 
 
………………………………………                                     …………………………………………………… 

miejscowość i data                    podpis  osoby/osób uprawnionej do 
    reprezentowania Wykonawcy 
 
 

 
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. 
 
…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 
        ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
  

 ZESTAWIENIE AKTUALNYCH OBIEKTÓW /PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WORD 
KATOWICE 

ZAKRES I  
Lokalizacja: 40-507 Katowice, ul. Francuska 78 
Aktualne warunki umowy z OSD 
Grupa taryfowa – C22A/ taryfa dwustrefowa /Zamawiający wymaga podania jednej ceny dla dwóch stref 
Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (16 m-cy): 200 MWh 
Moc  umowna: 70 kW 
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru półpośredniego oraz przekładniki prądowe   w zależności 
od zapotrzebowania mocy. 
Aktualny Wykonawca: „ENERGIA  I GAZ”  Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330, 60-689 
Poznań, ważność umowy miała upłynąć z dniem 31.12.2018 r., natomiast Wykonawca zaprzestał z dniem 30.06.2018 
wykonywania umowy. 
PPE PLGZEO00000590748333000007628677 
Nr licznika 4339212 
 
ZAKRES II 
Lokalizacja:41-900 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98 
Aktualne warunki umowy z OSD 
Grupa taryfowa – B23  
Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (16 m-cy) =200  MWh 
Moc umowna : 70 kW 
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru półpośredniego oraz przekładniki prądowe   w zależności 
od zapotrzebowania mocy. 
Aktualny Wykonawca: „ENERGIA  I GAZ”  Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330, 60-689 
Poznań, ważność umowy miała upłynąć z dniem 31.12.2018 r., natomiast Wykonawca zaprzestał z dniem 30.06.2018 
wykonywania umowy  
PPE PLGZEO00000590748333000009517114 
Nr licznika 32607532 
 
ZAKRES III 
Lokalizacja: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul.Tysiąclecia 56 
Aktualne warunki umowy z OSD 
Grupa taryfowa -  C12A 
Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (16 m-cy): 67 MWh 
Moc umowna : 40 kW 
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru półpośredniego oraz przekładniki prądowe   w zależności 
od zapotrzebowania mocy. 
Aktualny Wykonawca: „ENERGIA  I GAZ”  Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330, 60-689 
Poznań, ważność umowy miała upłynąć z dniem 31.12.2018 r., natomiast Wykonawca zaprzestał z dniem 30.06.2018 
wykonywania umowy. 
PPE ENID_2041011779 
Nr licznika - 03374438 
 
ZAKRES IV 
Lokalizacja: 44-207 Rybnik  ul. Ekonomiczna 21 
Aktualne warunki umowy z OSD 
Grupa taryfowa -  C12 A 
Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (16 m-cy): 67 MWh  
Moc umowna :40 kW 
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru półpośredniego oraz przekładniki prądowe   w zależności 
od zapotrzebowania mocy. 
Aktualny Wykonawca: „ENERGIA  I GAZ”  Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330, 60-689 
Poznań, ważność umowy miała upłynąć z dniem 31.12.2018 r., natomiast Wykonawca zaprzestał z dniem 30.06.2018 
wykonywania umowy. 
PPE PLGZEO00000590748333000011985387 
Nr licznika 94520800 
 
ZAKRES V 
Lokalizacja: 44-330 Jastrzębie Zdrój , ul. A Krajowej 31 
Aktualne warunki umowy z OSD 
Grupa taryfowa – C12 A 
Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (16 m-cy) : 24 MWh 
Moc umowna : 40 kW 
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru bezpośredniego oraz przekładniki prądowe   w 
zależności od zapotrzebowania mocy. 
Aktualny Wykonawca: „ENERGIA  I GAZ”  Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330, 60-689 
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Poznań, ważność umowy miała upłynąć z dniem 31.12.2018 r., natomiast Wykonawca zaprzestał z dniem 30.06.2018 
wykonywania umowy. 
PPE PLGZEO00000590748332000009883345 
Nr licznika 03695785 
 
ZAKRES VI 
Lokalizacja:43-100 Tychy Al. Jana Pawła II 3 
Aktualne warunki umowy z OSD 
Grupa taryfowa -  C 12 A 
Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (16 m-cy): 80 MWh 
Moc umowna : 40 kW 
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru półpośredniego oraz przekładniki prądowe   w zależności 
od zapotrzebowania mocy. 
Aktualny Wykonawca: „ENERGIA  I GAZ”  Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330, 60-689 
Poznań, ważność umowy miała upłynąć z dniem 31.12.2018 r., natomiast Wykonawca zaprzestał z dniem 30.06.2018 
wykonywania umowy. 
PPE PLGZEO00000590748333000011642508 
Nr licznika 94750001 
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Załącznik nr 5 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach jest Pan 

Sebastian Cieszko: iod@word.katowice.pl, telefon 32/3593031  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ZAKRESACH I-VI”, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

____________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


