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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone  

  ogłoszenie o zamówieniu 

  
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z 
późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
─ Biuletyn Zamówień Publicznych 
─ strona internetowa Zamawiającego – http://zozmswia.gda.pl  
─ tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na zakup energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w 
Gdańsku: 

 
2. Kod CPV – 09.00.00.00-3. 

 

Rozdział 3. Oferty częściowe 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Rozdział 4. Oferty wariantowe 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
 

Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach 
 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” części zamówienia (zakresu), której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
 

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o zamówienie: 
1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
2) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. 

3) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania  
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Ponadto pełnomocnictwo 
musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. 

4) Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę pisemną, musi zostać złożony w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

5) Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów. 

6) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 
 

LOKALIZACJA 
ORZYŁĄCZA 

PUNKTY POBORU 
NR PRZYŁĄCZA 

GRUPA 
TARYFOWA 

NR EWIDENCYJNY 
ODBIORU 

PROGNOZOWANE 
ZUŻYCIE ROCZNE (MWh) 

MIESIĘCZNA MOC 
UMOWNA (kW) 

Gdańsk  
ul. Kartuska 4/6 

PL0037310000301687 B 23 3016 TRANSFORMATOR NR 1 798 250 

Gdańsk  
ul. Kartuska 4/6 

PL0037310000305024 B 23 3050 TRANSFORMATOR NR 2 222 150 
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Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 
dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz.U.2016.1126). 
 

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego 

 

1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą związane z realizacją niniejszego zamówienia 
dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
 

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa 
w rozdz. 10 ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 
1) Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w 

formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie 
następujące wymagania: 
a) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, 

aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

b) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod 
uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w 
zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i 
doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, 

c) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) w miejsce ,,pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane 
umożliwiające ich identyfikację. 

3. Zamawiający wykluczy: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553) lub art. 46 lub 
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp. 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 
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5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami 
selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184), złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w niniejszym postępowaniu 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

1 

wypełniony formularz „Oferta” zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego 
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, informacje dotyczące terminu realizacji 
zamówienia, terminu płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część 
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

załącznik nr 
5 do SIWZ 

2 wypełnioną tabelę rozliczeniową 
załącznik nr 
6 do SIWZ 

3 
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

załącznik nr 
2 do SIWZ 

4 
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

załącznik nr 
3 do SIWZ 

5 
pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik 

 

 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć 
każdy z wykonawców. 
Jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia – 
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu 

 

 
Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważna w okresie wykonywania 
umowy 

 

 

Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców 
będcych właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub (w przypadku wykonawców nie będących 
właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisana umowa z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
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2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 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 – załącznik nr 4. 

3. W przypadku gdy Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza złożenie 
oświadczenia wraz z ofertą. 

 

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium 
 

Nie dotyczy. 
 

Rozdział 13. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie, faksem lub  
e-mailem. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być 
przekazywane w formie:  
- drogą elektroniczną, adres e-mail: dzp@zozmswia.gda.pl 
- pisemnej 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał 
SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona 
jest specyfikacja. 

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
treści SIWZ.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 
niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie 
internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.  

9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia nw. osoby: 
W sprawach formalnych: Specjalista ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura, Tel. 58 309 82 84. 

 

mailto:dzp@zozmswia.gda.pl
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Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez jego uszkodzenia (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: 
 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 

ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk 
 

OFERTA NA 
 

„Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku  
– nr sprawy 53/2017/PN” 

 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 
13.12.2017 r., godz. 10:30 

 
2. Podpisy: 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na 
podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo 
do podpisania oferty obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. 

2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki 
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego  
z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – Pełnomocnika. 

3. Forma oferty, dokumentów i oświadczeń: 
1) Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” - załącznik nr 5 do SIWZ oraz niżej wymienione 

dokumenty: 
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie); 
b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą; 
c) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 

2) Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 
do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn  
i wierszy. 

3) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. Zaleca się, 
aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

4) Wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty i załącznikach do oferty muszą być 
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 

5) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były trwale ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich zdekompletowanie i kolejno ponumerowane. Na formularzu „Oferta” winna być 
umieszczona informacja o ilości stron. 

6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
7) Każdy dokument i oświadczenie załączone do oferty musi być czytelne. 
8) Dokumenty – inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 
9) Oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów. 
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10) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 
tłumaczenie na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 

11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak i w innych 
dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują 
dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich Pełnomocnika. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeżeli według Wykonawcy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 1 września 2003 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie 
budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą 
być one udostępniane; muszą one być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA, a stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu „Oferta”.  
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.  

2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez 
Wykonawcę w osobnej kopercie, z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i włożone do opakowania,  
o którym mowa w pkt. 1 tego rozdziału. 

3) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje. 

5. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Zmiana lub wycofanie oferty: 
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę; 
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed 

upływem terminu składania ofert; 
3) pismo winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, zgodnie z opisem podanym w rozdziale  

15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczone dodatkowo, odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE 
OFERTY”; 

4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 
podpisującej pismo do reprezentowania Wykonawcy. 

 
Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 325 w terminie do dnia 
13.12.2017 r. do godziny 10:00. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania jej. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej, pok. nr 344 w dniu  

13.12.2017 r. o godzinie 10:30. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, 
którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.  

9. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
 

Rozdział 17.  Opis sposobu obliczania ceny 
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1. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest określić cenę oferty brutto, która stanowić będzie 
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, podając ją 
w złotych polskich (PLN), w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po 
przecinku). 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
niniejszego zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, 

pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków 
określonych w SIWZ, jak i własnej wiedzy i doświadczenia.  

 
Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny ofert:  

Cena – 100%. 
Cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi tj. dostawy energii elektrycznej. 
Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych wymagań Zamawiającego – jest ona 
znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. Zasady funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 z 
późn. zm.), natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.2013.1200 j.t. z późn. 
zm.). Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 
r. – Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z późn. zm.). 

3. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, 
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane 
drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, która oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o terminie  
i miejscu podpisania umowy. 

3. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą wybrana zostanie oferta złożona przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

 

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Nie dotyczy. 
 

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Treść umowy zostanie zawarta wg wzorów umów kompleksowych powszechnie stosowanych przez dostawców 
energii elektrycznej. 

 Przedmiotem umowy jest zakup energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w okresie 01.01.2018 r. 
- 31.12.2018 r. 

 Szczegółowy wykaz rodzaju zamawianego asortymentu został określony w załączniku nr 1, ilości 
asortymentu są wielkościami szacunkowymi. 
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 Numer PPE został określony na podstawie zapisów na fakturach wystawianych przez obecnego dostawcę 
energii elektrycznej. 

 Zakup energii elektrycznej się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku 
Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z późn. zm.). 

 W przypadku niedotrzymania standardów obsługi, Zamawiającemu 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.2013.1200 j.t.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczących jakościowych 
standardów obsługi. 

 Sprzedaż energii elektrycznej będzie rozliczana według cen jednostkowych określonych w załączniku do 
umowy sporządzonym na podstawie oferty wykonawcy. 

 Odczyty rozliczeniowe i rozliczenia kosztów sprzedanej energii elektrycznej odbywać się będą  
1 x w miesiącu na ostatni dzień miesiąca. 

 Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 
Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji 
przetargowej. 

 Zmiany umowy w zakresie cen są dopuszczalne w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących 
podatku VAT lub podatku akcyzowego lub zmiany innych opłat, podatków związanych z energią elektryczną 
lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, a 
ponadto w razie zmiany taryfy za usługi dystrybucyjne lub usługi sprzedaży zatwierdzonej przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie 
Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca 
poinformuje Klienta na piśmie o zmianie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, 
wskazując równocześnie podstawę tej zmiany. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla 
Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych stanowiących 
podstawę do ich korekty. 

 W przypadku podania przez Zamawiającego błędnej grupy taryfowej, niezgodnej z wymaganiami 
technicznymi OSD, do rozliczeń będzie stosowana grupa taryfowa właściwa dla charakterystyki punktu 
poboru i uwarunkowań technicznych. 

 Dla każdego okresu rozliczeniowego będzie wystawiana jedna faktura do dnia 5 następnego miesiąca, na 
każdy punkt poboru energii. Faktury będą wystawiane na adres Zamawiającego. 

 W zakresie sprzedaży umowa musi zawierać: 
- moc umowną oraz warunki wprowadzenia jej zmian, 
- grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunki wprowadzenia 

zmian grupy taryfowej, 
- rozliczenie za pobraną energię odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych stosowanych przez 

OSD wg faktycznie zużytej energii, w oparciu o ceny ofertowe. 

 Umowa ponadto musi zawierać: 
- okres obowiązywania zgodny z SIWZ, 
- odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, 
- warunki rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez strony. 

 Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności Sprzedawcy na osoby trzecie. 

 Kary umowne: 
- 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 odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
W takim przypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy, 

- Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Sprzedawcy. 

 Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej: 
- Sprzedawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy 

na sprzedaż energii elektrycznej, w tym celu Zamawiający udzieli w tym zakresie Pełnomocnictwa, 
- Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii 

elektrycznej dla dwóch punków poboru, 
- Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru, 

określana jest każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a OSD Sprzedawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu 
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedawanej w ramach tej 
umowy, 
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- Sprzedawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na 
podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w poszczególnych punktach 
poboru, 

- Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione w cenie energii elektrycznej, 
- Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy 

końcowego w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. 
 

Rozdział 22. Inne informacje 
 

Nie przewiduje się: 
1) Zawarcia umowy ramowej, 
2) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
3) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 
 
 
Sporządził: 
Specjalista ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ ZAPOTRZEBOWANIE 
 

 

LOKALIZACJA 
ORZYŁĄCZA 

PUNKTY POBORU 
NR PRZYŁĄCZA 

GRUPA 
TARYFOWA 

NR EWIDENCYJNY 
ODBIORU 

PROGNOZOWANE 
ZUŻYCIE ROCZNE (MWh) 

MIESIĘCZNA MOC 
UMOWNA (kW) 

Gdańsk  
ul. Kartuska 4/6 

PL0037310000301687 B 23 
3016  
TRANSFORMATOR NR 1  

798 250 

Gdańsk  
ul. Kartuska 4/6 

PL0037310000305024 B 23 
3050  
TRANSFORMATOR NR 2  

222 150 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 
Zamawiający  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 

Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i dystrybucja energii 

elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

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

(podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………… 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

(podpis) 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

(podpis) 
 

 

 

 

 

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

(podpis) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

 
 

Zamawiający  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 

 
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i dystrybucja energii 

elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 10 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

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

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/NIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 
 
 
 

Zamawiający  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  
  
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”: 
 
oświadczam (oświadczamy), że: 

 

□ Przynależymy do następującej grupy kapitałowej ................................................... 
Do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j. z późn. zm.) 

1) ......................................... 

2) ......................................... 

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

 

□ Nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.            .................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.). 
 
grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 

 
 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ FORMULARZ „OFERTA” 
 
 

 
Zamawiający  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 

OOFFEERRTTAA  
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”: 
 

My niżej podpisani: …………........................................................................................................................................ 

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

działający w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………..……………………….………………………..  

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

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

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

REGON: ......................................, NIP ................................................ 

Tel.: ............................................, Fax.: .............................................., e-mail: ……………………………………………. 
 

Cena brutto oferty: 
 
.......................... zł (słownie: ............................................................................) 
 
Zgodnie z cenami podanymi w tabeli rozliczeniowej stanowiącej załącznik do wyliczonej ceny brutto. 
 
Oświadczamy, że: 
 
1) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, nie wnosimy do jej treści 

zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania; 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do SIWZ; akceptujemy je i nie 

wnosimy zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert; 

5) zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części 

zamówienia: 

a) ........................................................................................, 

b) ........................................................................................, 

6) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie 

mogą być udostępniane stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: …………… 
 

Oferta zawiera łącznie ............ stron ponumerowanych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
Przetarg nieograniczony na „Dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku” 

Nr sprawy 53/2017/PN 

 

 

Strona 18 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

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

 
Osoba ze strony Wykonawcy odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy: 

……………………………………………, tel. ……………………………….. 

 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: …… (tak/nie) 

 
 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.    …………….................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka/pieczątki
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Załącznik Nr 6 do SIWZ TABELA ROZLICZENIOWA 
 

LP 
Wyszczególnienie 

elementów 
rozliczeniowych 

Zakładane 
ilości zużycia 
energii (12 

m-cy) 

Jednostka 

Cena 
jednostkowa 
opłat netto w 
[PLN/MWh] 

Wartość opłat 
netto w PLN 

Podatek VAT w 
PLN 

Suma brutto w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Nr ew. odbioru - 3016 Przewidywane roczne zużycie - 798 MWh, Moc zamówiona 250kW, Grupa taryfowa B 23 

1.1 
Opłata za energię czynną 
- Szczyt przedpołudniowy 

216 MWh         

1.2 
Opłata za energię czynną 
- Szczyt popołudniowy 

102 MWh         

1.3 
Opłata za energię czynną 
- Reszta doby 

480 MWh         

1.4 Opłata handlowa 12 miesiąc         

1.5 Opłata przesyłowa stała 250 
kW  

(12 m-cy) 
        

1.6 
Opłata przesyłowa 
zmienna - Szczyt 
przedpołudniowy 

216 MWh         

1.7 
Opłata przesyłowa 
zmienna - Szczyt 
popołudniowy 

102 MWh         

1.8 
Opłata przesyłowa 
zmienna - Reszta doby 

480 MWh         

1.9 Opłata jakościowa 798 MWh         

1.10 Opłata OZE 798 MWh         

1.11 Opłata przejściowa 250 kW         

1.12 Abonament 12 miesiąc         

        wartość opłat brutto (suma pozycji 1.1-1.12)   

Nr ew. odbioru - 3050 Przewidywane roczne zużycie -222 MWh, Moc zamówiona 150kW, Grupa taryfowa B 23 

2.1 
Opłata za energię czynną 
- Szczyt przedpołudniowy 

42 MWh         

2.2 
Opłata za energię czynną 
- Szczyt popołudniowy 

24 MWh         

2.3 
Opłata za energię czynną 
- Reszta doby 

156 MWh         

2.4 Opłata handlowa 12 miesiąc         

2.5 Opłata przesyłowa stała 150 
kW (12 m-

cy) 
        

2.6 
Opłata przesyłowa 
zmienna - Szczyt 
przedpołudniowy 

42 MWh         

2.7 
Opłata przesyłowa 
zmienna - Szczyt 
popołudniowy 

24 MWh         

2.8 
Opłata przesyłowa 
zmienna - Reszta doby 

156 MWh         

2.9 Opłata jakościowa 222 MWh         

2.10 Opłata OZE 222 MWh         

2.11 Opłata przejściowa 150 kW         

2.12 Abonament 12 miesiąc         

    
 wartość opłat brutto (suma pozycji 2.1-2.12)   

      
razem   

 


