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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

 

„Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka 

Górskiego Polskiej Akademii Nauk” 

 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. , nr 113, poz. 759) zwaną dalej Pzp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego 

Polskiej Akademii Nauk 

30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21 

tel. 12-425-18-33, fax 12-425-18-44 
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Część I 
Informacje podstawowe 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i sprzedaż energii elektrycznej w 

rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059 - dalej u.p.e.), zwane dalej sprzedażą energii elektrycznej, zgodnie z warunkami 

zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej 

„SIWZ”, wykazem punktów poboru i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 4 do SIWZ. 

1.2. Szczegółowe warunki realizacji określa załącznik nr 2 do nin. SIWZ (istotne 

postanowienia umowy); 

1.3.Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w załączniku nr 4; 

1.4.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:  

09310000-5 – Elektryczność, 

65310000-9 – Przesył energii elektrycznej; 

1.5.Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami 

u.p.e. oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami; 

1.6.Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy dla punktów poboru: 

- przy ul. Podłużnej 3 to 260 MWh, 

- przy ul. Niezapominajek 21 to 250 MWh; 

1.7.Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do 

porównania ofert; 

1.8.Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów 

poboru energii elektrycznej oraz ilości nabywanej energii elektrycznej, przy czym 

stawki cenowe podane w ofercie obowiązują niezależnie od ilości nabytej energii. 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  

Umowa wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez 

Wykonawcę z zachowaniem ciągłości dostaw energii elektrycznej, po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy zgodnie z art. 4j u.p.e. Umowa 

sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres do dnia 31.12.2015  r. 

3. Termin związania ofertą: 

3.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

3.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy. 

 

4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami: 

4.1. Korespondencję związaną z postępowaniem strony prowadzą pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną. 

4.2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

Strona, która otrzymała wiadomość za pośrednictwem faksu lub drogą ekonomiczną 
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zobowiązana jest potwierdzić drugiej stronie fakt jej otrzymania bez dodatkowego 

wezwania. 

 

4.3. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: 

 

Inż. Zenon Adamski 

tel. (012) 425-18-33 wew.103 

Sławomir Jurczyk 

tel. (012) 425-33-01 wew.36, e-mail:   zp@ifr-pan.edu.pl 

 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 

 

5.1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumenty, o których mowa 

w art. 38 Pzp t.j. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje SIWZ, informacje o 

przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

pod adresem: www.ifr-pan.edu.pl 

5.2.Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:zp@ifr-pan.edu.pl 
 

 
Część II 

Dokumentacja przetargowa 

 

1. W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej wykonawcom wchodzi 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: 

 

1) formularz oferty      - załącznik nr 1; 

2) istotne postanowienia umowy                             - załącznik nr 2; 

3) oświadczenie wykonawcy (wzór)    - załącznik nr 3; 

4) opis przedmiotu zamówienia     - załącznik nr 4. 

 

 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz sposobu przygotowania i złożenia oferty. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (25.11.2014)– pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składnia ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 

pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania.  

mailto:zp@ifr-pan.edu.pl
http://www.ifr-pan.edu.pl/
mailto:zp@ifr-pan.edu.pl
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6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub uzupełnić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Dokonane w ten sposób zmiana lub uzupełnienie zostanie przekazana Wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zabrania Wykonawców. 

 

 

 
Część III 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

 

1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą na dzień składania ofert 

spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1Pzp i brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1Pzp, a 

w szczególności wykażą, że:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj posiadają koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie 

wykonywania umowy, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

4) odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszej 

specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub 

dokumentów (wg zasady: spełnia – nie spełnia), których wykaz został określony w 

części IV SIWZ. 
 

 

Część IV 
Wymagane oświadczenia i dokumenty 

 

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1)  oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  – wg załącznika nr 3; 

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 

o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

2. Ponadto do oferty należy załączyć: 

1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli 

wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym 

rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; 
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2) aktualną decyzję udzielająca koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

3)  pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o 

zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); 

4) wypełniony Formularz oferty – wg załącznika nr 1; 

5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej. 

3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wymaga się 

przedłożenia przez ten podmiot dokumentów wymienionych w punkcie 1 a - b. 

4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 p 

Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

Pzp, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 

stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 

wymaga się przedłożenia dokumentów wymienionych w §1 ust. 6 pkt. 1 i 2 lit. a-d 

Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231. 

5. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi 

złożyć dokumenty wymienione w punkcie 1 lit. a – b oraz w punkcie 2 lit. d).  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

6.  Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność 

solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności 

solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od 

każdego z osobna. 

7.  Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, z uwagi na co jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 

Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty 

wymienione w ust. 5. 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt2 składa 

odpowiedni dokument określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 

lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane. 

9. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale 

(dotyczy oświadczeń woli) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania. 

10.  Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji dokumentów 

spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 

3 Pzp. 
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Część V 

Informacja o wadium oraz zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. 

 
 

1. Wymagania dotyczące wadium: 

 

W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje. 

 

2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 

obowiązuje. 
 

Część VI 
Opis sposobu przygotowania ofert 

 

 1. Wymagania i zalecenia ogólne. 

1.1. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

2) Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną 

czytelność jej treści, 

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności, 

4) Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, w dwóch nieprzejrzystych i zaklejonych 

kopertach (jedna w drugiej), każda opatrzona nazwą i dokładnym adresem 

Wykonawcy, 

5) Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:  

„Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. 

Niezapominajek 21, 30 – 239 Kraków oraz oznaczona następująco: oferta przetargowa 

na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Fizjologii 

Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk” – nr sprawy 4/2014”. 

6) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami 

ustawowymi. 

 1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty (oryginał 

lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i 

wymogami ustawowymi). 

1.3. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz 

opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. 

1.4. Zaleca się, aby oferta była zszyta, a strony ponumerowane. 

1.5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca. 

 

 

2. Zmiany i wycofanie oferty. 

2.1.Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiany jak 

i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
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2.2.Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty 

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo 

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie  

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE. 

 
 

Część VII 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać na adres: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego 

Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 21, 30–239 Kraków – sekretariat, pok. nr 

2, nie później niż do dnia 25.11.2014r. do godziny 11.00. 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.11.2014r. o godzinie 11.15 w sali 

biblioteki Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii 

Nauk, ul. Niezapominajek 21,30-239 Kraków, p. nr 33. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości 

zebranych nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach.  

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a 

także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

7. Wybór Wykonawcy: 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który: 

1) złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, 

2) złożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w 

niniejszym postępowaniu, 

3) złożył ofertę odpowiadającą wszystkim wymaganiom Pzp 

 
Część VIII 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Na formularzu oferty (załącznik nr 1) należy podać cenę brutto (za wykonanie całego 

zamówienia) w złotych polskich (PLN) oraz obowiązującą stawkę podatku VAT. 

2. W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania 

określone w niniejszej specyfikacji i załącznikach, np. koszty transportu i inne. Cena 

brutto podana w ofercie (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) winna zawierać wszystkie 

koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk. W cenie powinny być również 

uwzględnione wszystkie podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. 

Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę ceny jednostkowej tylko w przypadku zmiany przepisów Prawa 
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Energetycznego regulujących tą kwestię i w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym. 

3. Cena oferty, którą należy podać w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) jest to 

cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DZ. U. nr 

97, poz. 1050 z późn. zm.). 

4. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

5. Ceny podane w ofercie są cenami ostatecznymi i nie podlegają zmianom przez okres 

ważności oferty i obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów Prawa 

Energetycznego regulujących tą kwestię i w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym. 

 

 
 

Część IX 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

cena brutto: 100% 

2. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających 

wymagania, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio 

mniej punktów, według poniższego wzoru: 

Oferty oceniane będą wg wzoru: 

  P
1 = (C of. min / Cof.licz. x 100%   przy czym 1 % =1 pkt. 

gdzie: C
min - najniższa cena brutto wykonania zamówienia spośród  

                                       wszystkich ocenianych ofert. 

 C
of. licz. - zaoferowana  cena brutto wykonania zamówienia w ofercie oceniane . 

 P
1 - ilość punktów w kryterium  przyznanych ofercie ocenianej. 

 
Część X 

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego określa załącznik nr 2 do SIWZ (istotne 

postanowienia umowy).  

 

2. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i istotnych postanowieniach 

umowy, o których mowa w ust. 1. 

 

3. Umowa z wybranym wykonawcą winna być zawarta w siedzibie Zamawiającego, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 
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nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą i nie wcześniej niż 

przed zakończeniem kontroli uprzedniej przez Urząd Zamówień Publicznych.  

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach 

określonych w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Zamawiającego wszystkie 

wymagane załączniki do umowy . 

 

 
Część XI 

Informacje dodatkowe 

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna 

z przesłanek określonych w art. 93 Pzp. tj.: 

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od wykonawcy nie 

podlegającego wykluczeniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Pzp , zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 

zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktacją; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa 

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.   

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 

także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego.  

 

3. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych: 
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Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich PLN. 

 

4. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 

zwrot:  

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 Pzp.  

 

 
Część XII 

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

 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1. 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 Pzp.  

1.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienie oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 

1.3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1.1. są: 

- Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

- Skarga do sądu. 

2. Odwołanie. 

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.  

2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach 

określonych w art. 182 Pzp, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

2.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

2.4. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby. 

3. Skarga do sądu. 

3.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby. 

3.3. Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od 

dnia wpłynięcia skargi do sądu. 

3.4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 

przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

 

 

Kraków, dnia 17.11.2014 r. 
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Podpisy Członków Komisji: 

 

1) Inż. Zenon Adamski:      …………..…… 

 

2) Sławomir Jurczyk:     ……..……….. 

 

 

3) mgr Barbara Szydłowska  :  ………...…….. 

 

 

4) Dr hab. Ireneusz Ślesak prof. IFR-PAN:  ………...…….. 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego: 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 

Prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak – Dyrektor Instytutu 
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         załącznik nr 1 

 

 

 
___________________________               _________________ , dnia ________ 

/pieczęć wykonawcy/ 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: 

„Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka 

Górskiego Polskiej Akademii Nauk” 

 

1. Oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem - zgodnie z warunkami 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę: 

Dla punktu poboru energii elektrycznej zlokalizowanego przy ul. Podłużnej 3: 

Tabela A 

cena netto za energię 

elektryczną czynną 

całodobową za 1 MWh 

 

od    .................... 

do 31.12.2015 r.  

w grupie taryfowej B23 

szacunkowe 

zapotrzebowanie 

energii 

 

wartość netto 
(kolumna1 x kolumna2) 

VAT wartość 

brutto 

 
260 MWh 

   

 

Dla punktu poboru energii elektrycznej zlokalizowanego przy ul. Niezapominajek 21: 

Tabela B 

cena netto za energię 

elektryczną czynną 

całodobową za 1 MWh 

 

od    ........................ 

do    31.12.2015 r.  

w grupie taryfowej C22B 

szacunkowe 

zapotrzebowanie 

energii 

 

wartość netto 
(kolumna1 x kolumna2) 

VAT wartość 

brutto 

 
250 MWh 
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1. Wartość brutto oferty: ..............................................................zł 

 

(słownie:...................................................................................................................................

................................................................................................................................................) 

        

2. Wartość oferty stanowi suma wartości brutto z tabeli A i tabeli B. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ 

4. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną 

faktyczną na dzień składania oferty. 

5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 MWh podana w formularzu cenowym 

będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT 

lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje 

niezbędne do przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie 

wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 

wykazany w SIWZ. 

9. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w istotnych postanowieniach 

umowy stanowiących załącznik do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 

aktualny na dzień składania oferty. 

11. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

12. Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. 

13. Oświadczamy, że posiadamy Aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki oraz umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie 

usług dystrybucji na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii 

elektrycznej 

 

 

 

 

 

 

 

________________________    _________________ 

    miejsce, data                    pieczęć i podpis wykonawcy 
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Załącznik nr 2  

 

ISTOTNE POSATNOWIENIA UMOWY 

 

zawartej w Krakowie w dniu.................................... roku, pomiędzy: Instytutem Fizjologii 

Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, 30-239 Kraków, ul. 

Niezapominajek 21, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym Regon: 356730850 i NIP: 

677-22-12-521, 

reprezentowanym przez : 

1/ Prof. dr hab. Jolantę Biesagę-Kościelniak – Dyrektora Instytutu 

2/ mgr Stanisławę Palmę – Głównego Księgowego 

a 

 

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

 

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

 

posiadającym Regon: ……………….………… i NIP: ………………………..…………. , 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W treści umowy zwane razem Stronami. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą przetargową sporządzoną na 

podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego - 

zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  

„Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka 

Górskiego Polskiej Akademii Nauk” 

 

 

2. 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. – w treści umowy zwana Ustawą Prawo energetyczne) oraz w 

wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

3. 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; 
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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; 

 

4. Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” 

stanowiąca integralną część umowy. 

 

§2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna 

energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

2. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania 

umowy do punktów poboru określanych w Załączniku nr 1 do umowy szacuje się w 

wysokości 510  MWh. 

3. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii 

elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 określane są 

każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a OSD. 

4. 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 

Klienta na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w 

grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w Załączniku nr 1 lub 

wskazań układów pomiarowych. 

5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii 

elektrycznej określonej w §5 ust. 1.  

6. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na 

potrzeby odbiorcy końcowego. 

 

§3 

 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego 

pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 38 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 

Nr 128 poz. 895) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 

 

§4 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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a) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa; 

b) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną, 

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) nieprzerwane dostarczanie energii elektrycznej do punktów poboru wskazanych 

przez zamawiającego – zgodnie z obowiązującą taryfą. 

b) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi Zamawiającego oraz parametrów 

technicznych energii elektrycznej, określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz 

w aktach wykonawczych lub w innych powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa; 

c) nieodpłatne udzielanie informacji o zasadach rozliczeń; 

d) całodobowe przyjmowanie od Zamawiającego, wszelkich zgłoszeń i reklamacji 

dotyczących dostarczanej energii pod nr tel. .................................................i  

e- mail……………………………………; 

e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji Wykonawcy w sprawie rozliczeń i 

udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku 

lub zgłoszenia reklamacji. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakres zamówienia z najwyższą starannością, 

efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

 

4. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:  

inż. Zenon Adamski, tel. (012) 425 33 18, e-mail: adamski@ifr-pan.edu.pl 

Sławomir Jurczyk, tel. (012) 425 33 01, e-mail: jurczyk@ifr-pan.edu.pl 

 

5. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 

  

............................................. tel. ..........................., e-mail: ........................................ 

 

............................................. tel. ..........................., e-mail: ........................................ 

 

§5 

 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii 

elektrycznej brutto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi: 

 ................................zł/MWh dla taryfy B23 oraz 

.................................zł/MWh dla taryfy C22B. 

 

2. Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania 

Umowy, za wyjątkiem zmiany przepisów Prawa Energetycznego regulujących tą kwestię i 

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie 

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

 

mailto:adamski@ifr-pan.edu.pl
mailto:jurczyk@ifr-pan.edu.pl
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3. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 

obliczana będzie indywidualnie dla każdego 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 

 

1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty 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 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem  rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez 

Wykonawcę z zachowaniem ciągłości dostaw energii elektrycznej, po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, zgodnie z art. 4j ustawy Prawo 

Energetyczne, tj. z dniem wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą.  

2. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostaje zawarta na okres do dnia 31.12.2015 r. 

 

3. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 1 

do Umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z 

dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego 

Załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. 

 

4. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży 

energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku nr 1 i nie 

stanowi ono rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są 

wszystkie punkty poboru określone w Załączniku nr 1. 

 

5. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne 

obowiązywanie umów: 
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a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

OSD, 

b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

6. 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.  

 

7. 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. 

 

8. 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 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

2. Strony zobowiązują się wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy w pierwszej 

kolejności rozstrzygać polubownie. 

 

3. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego 

rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

4. Strony gwarantują, że będą traktowały wszelkie materiały lub informacje otrzymane 

podczas obowiązywania niniejszej Umowy -niezależnie od ich formy jako poufne, chyba 

że Strona ujawniająca wyraźnie wskaże na piśmie, iż takie materiały lub informacje mogą 

być ujawnione osobom trzecim. 

 

5.  Strony zobowiązują się nie ujawniać materiałów i informacji, o którym mowa w ust. 4 

osobom trzecim.  

Strony ponadto uzgadniają, że Strona otrzymująca ograniczy obieg materiałów i 

informacji, o których mowa w ust. 4 wewnątrz swej własnej organizacji, z wyjątkiem tego, 

co należy ujawnić w stopniu niezbędnym dla wykonania postanowień Umowy. 

 

6. Ograniczenia w ujawnianiu zastrzeżonych materiałów lub informacji nie stosuje się do 

informacji, które stały się znane publicznie w inny sposób, niż w rezultacie działań Strony, 

która była zobowiązana do zachowania poufności. 
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§9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.), ustawy Prawo 

energetyczne oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 

16, poz. 93 z późn. zm.) 

§10 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

- 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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        załącznik nr 3 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Dotyczy zamówienia:  

„Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka 

Górskiego Polskiej Akademii Nauk” 

 

 

Nazwa i adres firmy: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

NIP  

_______________________________________________________________________ 

 

REGON 

____________________________________________________________________ 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r. , nr 113, poz. 759) oświadczam , że spełniam warunki dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj posiadają koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie 

wykonywania umowy; 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

5) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nie 

spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

 

 

 

 

 

________________________   ____________________________ 

miejsce, data                      pieczęć i podpis wykonawcy 
* niepotrzebne skreślić 

 



Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego 

Polskiej Akademii Nauk 

30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21, tel. 12-425-18-33, fax 12-425-18-44 

nr sprawy: 4/2014 

 

21 

 

załącznik nr 4 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

  

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu 

ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 - dalej 

u.p.e.), zwane dalej sprzedażą energii elektrycznej. 

Wykonawca w imieniu Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej 

Akademii Nauk w Krakowie przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy energii 

elektrycznej w sposób nie powodujący przerwy w dostawie energii elektrycznej dla: 

 

1. Punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Podłużnej 3 w Krakowie: 

a) numer punktu poboru: PPE ENID_4041007997 i ENID_4041007998 

b) numer umowy: 1/2014 z dnia 22.02.2014, zawarta na okres do dnia 31.12.2014 r. 

c) grupa taryfowa: B23 

d) moc umowna: 150 kW 

e) numer licznika przyłącza I: 94742248 

f) numer licznika przyłącza II: 94742247 

g) aktualny sprzedawca: CORRENTE Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. 

Konotopska 4. 

 

2. Punktu poboru zlokalizowanego przy ul. Niezapominajek 21 w Krakowie: 

a) numer punktu poboru: PPE ENID_4041007874 

b) numer umowy: 1/2014 z dnia 22.02.2014, zawarta na okres do dnia 31.12.2014 r. 

c) grupa taryfowa: C22B 

d) moc umowna: 60 kW 

e) numer licznika: 94945702 

h) aktualny sprzedawca: CORRENTE Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. 

Konotopska 4. 

 

Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz drugi.  

Umowa świadczenia usług dystrybucji z TAURON Dystrybucja S.A., ul. Dajwór 27, 

30-960 Kraków, zawarta jest na czas nieokreślony. W przypadku zmiany sprzedawcy 

wymagane jest zgłoszenie przez Wykonawcę tego faktu do OSD zgodnie z IRIESD. 


