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1.INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zmówień
      publicznych na :

             Kompleksowa dostawa  energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz 
dystrybucję energii elektrycznej dla MOSIR Mielec w roku 2015

1.1.Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego.
1.2.Postępowanie zostanie  przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.4.Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1.4.1„Zamawiający” – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu.
1.4.2„Postępowanie”  –  postępowanie  prowadzone przez Zamawiającego  na podstawie  niniejszej
Specyfikacji.
1.4.3„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
1.4.4„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
1.4.5„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w
sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.
1.4.6”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie
Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
1.4.Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: Bank PKO BP Oddział w Mielcu
Nr konta bankowego: 47 1020 4913 0000 9102 0119 4505

NIP: 817-10-32-778, REGON: 000329220
Dokładny adres do korespondencji:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec
Telefon – 0-17 7745763 i faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0-17 7884765
Strona internetowa Zamawiającego: www.mosir.mielec.pl

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 09310000-5
Dodatkowe przedmioty:      -

2.2Przedmiot zamówienia  
a)  Sprzedaż  energii  elektrycznej  oraz  usługa  dystrybucji  dla  obiektów
sportowych  MOSIR Mielec
1.Hala widowiskowo-sportowa przy ul.Solskiego 1,
2.Pływalnia przy ul.Powstańcow Warszawy 2,
3.Stadion przy ul.Solskiego 1,
4.Obiekt przy ul.Warszawskiej 5
 w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2015r.

       Szczegółową charakterystykę  zasilania  obiektów zawiera załącznik nr 6.
        Zakup i dostawa energii odbywać będzie się na zasadach określonych ustawą
       – prawo  energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z

http://www.mosir.mielec.pl/


      późniejszymi  zmianami).
  b) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art.3
ust.30 ustawy – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 –  j.t.),  realizowaną na podstawie umowy kompleksowej,  polegającą na
świadczeniu  usługi  przesyłania  lub  dystrybucji   oraz  sprzedaży  energii
elektrycznej. 

2.1Zamówienie nie zostało podzielone na części i musi być zrealizowane w całości.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

2.2Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia  w 
całości lub części podwykonawcom .

   
      2.5  Zawartość dokumentów przetargowych

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
-Wzór oferty wraz z formularzami
-Wzór umowy

1.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie :
1 stycznia  – 31 grudnia 2015r.

3.2      Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii z dniem           
           01.01.2015r. lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania     
           dotychczasowych umów na dostawę i przesył energii .

3.3 Dopuszcza  się  możliwość  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotu
zamówienia o

którym  mowa w ust 3.1. w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1)działania siły wyższej,  za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące  po  zawarciu  umowy,  a  których  Strony  nie  były  w  stanie  przewidzieć  w
momencie  jej  zawierania  i  których  zaistnienie  lub  skutki  uniemożliwiają  wykonanie
przedmiotu umowy w sposób należyty;
2)istotnej  modyfikacji  zakresu  świadczenia  Wykonawcy  stwierdzonej  aneksem  do
umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu
umowy

1.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
4.1O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:

a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)posiadania wiedzy i doświadczenia;



c)dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do
wykonania Zamówienia;

d)sytuacji ekonomicznej i finansowej;
4.1.1Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy.
4.2Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
4.2.1W  zakresie  warunku  wskazanego  w  punkcie  4.1.1  a)  wymagane  jest  posiadanie

koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydana
przez Urząd Regulacji Energetyki.

 4.2.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 c) wymagane jest posiadanie  
umowy lub promesy  z Operatorem Systemu Dystrybucji umożliwiającą sprzedaż 
energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów 
Zamawiającego.

4.2.2.1.Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 4.2 wg zasady spełnia/nie spełnia
nastąpi  na  podstawie  przedstawionych  przez  Wykonawcę  następujących
dokumentów:

a)aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną wydana przez Urząd Regulacji  Energetyki,
b)aktualna umowa lub promesa z Operatorem Systemu Dystrybucji 
umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej OSD do obiektu Zamawiającego lub oświadczenie o jej 
posiadaniu.

4.1.1W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1  b) i d) ocena spełnienia warunków
szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń:

a)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz Nr 2,
4.1.1.1W  zakresie  warunku  wskazanego  w  punkcie  4.1.2  ocena  spełnienia  warunków

szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń:

a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków,
o których mowa w art. 24, ust. 1 - Formularz Nr 3,

b)aktualny odpis z właściwego rejestru 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 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenie,  ze  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości  wykonania  decyzji  właściwego organu –   wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert,

d)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze



uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

e)aktualna informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.  1  pkt  4-8  ustawy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

f)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

g)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

4.2.4.2  Jeżeli,  w  przypadku  wykonawcy  mającego  siedzibę  na  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  osoby,  o  których  mowa w art.  24 ust.  1  pkt  5-8,  10 i  11
ustawy,  mają  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

4.3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  publiczne
wystawione    nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert,
c)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i
zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji  właściwego  organu  –  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed



upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
d)zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie
określonym w art. 24 ust.1pkt 4-8, 10 i 11 ustawy pzp – wystawione nie wcześniej
niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

albo  oświadczenie,  w  którym  określa  się  także  osoby  uprawnione  do  reprezentacji
Wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo
organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju  miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem, jeżeli w kraju  miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się zaświadczeń, o których
mowa powyżej.

4.4 Wraz z ofertą wykonawca składa  listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z  dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów albo  informacji o tym,  że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 4.
4.5 Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale specyfikacji istotnych
warunków zamówienia winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4.6 W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
4.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać  wraz z  tłumaczeniem na
język polski przez tłumacza przysięgłego.

4.KONSORCJUM

5.1Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą
musiały spełniać następujące wymagania:

a)członkowie konsorcjum muszą łącznie spełniać warunki określone w pkt. 4.1.1
lit. a-d SIWZ,
b)dokumenty  potwierdzające  niepodleganie  wykluczeniu  z  -postępowania
powinien złożyć każdy partnera konsorcjum;
c)oferta  będzie  podpisana  w  taki  sposób,  by  wiązała  prawnie  wszystkich
partnerów;
d)wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie
umowy zgodnie z jej postanowieniami;
e)jeden  z  partnerów  konsorcjum  zostanie  ustanowiony  jako  pełnomocnik,
upoważniony  do  reprezentowania  wszystkich  uczestników  konsorcjum  w
postępowaniu  albo  reprezentowania  wszystkich  uczestników  konsorcjum  w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia;
f)Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania
umowy  w całości  przez  partnera  kierującego  lub  od  wszystkich  partnerów



łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie
konsorcjum.

4.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
         PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

6.1Wszelkiego  rodzaju  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia,  informacje  itp.
(dalej,  zbiorczo,  „Korespondencja”)  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują
pisemnie.
6.2Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 6.3 dopuszcza składanie Korespondencji za
pomocą faksu  (na numer wskazany w punkcie 1.5 SIWZ). Korespondencję uważa
się  za  złożoną  w  terminie,  jeżeli  jej  treść  dotarła  do  Zamawiającego  przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
6.3Środki ochrony prawnej należy składać zgodnie z rozdz. 17 SIWZ.
6.4Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  w  sprawie  wyjaśnień
dotyczących  SIWZ.  Zamawiający  udzieli  odpowiedzi  na  wszystkie  pytania
Wykonawcy, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynie do
Zamawiającego  nie  pózniej  niż  do  końca  dnia  w  którym  upływa  połowa
wyznaczonego terminu do składania ofert.
6.5Zamawiający  nie będzie organizował zebrania Wykonawców w celu udzielenia
wyjaśnień dotyczących SIWZ.
6.6Modyfikacja SIWZ:

6.6.1W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  w  każdym  czasie
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
6.6.2Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i będzie umieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana do wszystkich Wykonawców ,
którym Zamawiający przekazał SIWZ.
6.6.3W  przypadku  modyfikacji  SIWZ,   niepowodującej  zmiany  treści  ogłoszenia
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofercie

4.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionym  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  i  do  udzielania  wyjaśnień
Wykonawcom jest Pan Janusz Godek, tel. (0-17) 7745763, fax 7884765, mosir@ptc.pl

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości  10.000,00 zł (słownie:  dziesięć
tysięcy złotych).

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu,
b)poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późn. zm.).

1. 2.1 Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem przed upływem terminu
składania ofert na konto Zamawiającego, w Banku PKO BP O/Mielec Nr 
02 1020 4913 0000 9102 0119 4539 z oznaczeniem „Wadium – przetarg energia dla
MOSIR Mielec”. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, Zamawiający
żąda złożenia potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. Potwierdzenie to powin-
no zostać złożone w MOSIR w Mielcu, ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec, kasa – pokój nr
31, przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium przyjmuje
się datę uznania rachunku Zamawiającego.

2.2 Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia  rachunku  bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
2.3W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  lub  poręczenia  oryginał
dokumentu należy złożyć w MOSiR ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec, kasa – pokój nr 31,
przed upływem terminu składania ofert.
2.4Wadium  wniesione  w  formie  gwarancji  bankowej  lub  ubezpieczeniowej  będzie
akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w
szczególności:
a)gwarancja  będzie  zawierała  wszystkie  przypadki  utraty  wadium  przez  Wykonawcę

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą.
2.5Wadium wniesione  w  formie  poręczenia  bankowego,  poręczenia  spółdzielczej  kasy
oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju  Przedsiębiorczości  będzie  akceptowane  pod  warunkiem,  że  jest  zgodne  z
ustawą Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
a)poręczenie  będzie  zawierało  wszystkie  przypadki  utraty  wadium przez  Wykonawcę

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż

okres związania ofertą.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.
2.W  uzasadnionych  przypadkach,  co  najmniej  3  dni  przed  upływem  terminu
związania  ofertą,  Zamawiający  może tylko  raz  zwrócić  się  do  Wykonawców o
wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.
Wykonawca może odmówić spełnienia tej prośby.

10.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT



10.1Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w
SIWZ  i  przygotować  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  tym
dokumencie.

10.2Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  własne  związane  z  przygotowaniem  i
złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym
przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z
przygotowaniem  i  złożeniem  oferty.  Oferenci  zobowiązują  się  nie  podnosić
jakichkolwiek  roszczeń  z  tego  tytułu  względem  Zamawiającego,  z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

10.3Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  na  maszynie  do  pisania,
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny
być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę
(osoby)  uprawnioną  do  występowania  w  imieniu  Oferenta  (dalej  „Osoby
Uprawnione”).

10.4Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają
z instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty
błędów popełnionych  przez  Wykonawcę.  W tym przypadku dokonane korekty
powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące
ofertę.

10.5 Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno
zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania
członków  konsorcjum  w  trakcie  postępowania  (pełnomocnictwo  może  także
obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

10.6Oferty  wariantowe  i  częściowe:  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  Ofert
wariantowych  -  Oferty  wariantowe nie  będą rozpatrywane.  Zamawiający  nie
dopuszcza  składania  ofert  częściowych  -  Oferty  częściowe  nie  będą
rozpatrywane.

10.7.1Dokumenty składające się na ofertę. Złożona przez wykonawcę oferta zawierać
       musi  następujące dokumenty:

               a) oferta sporządzona wg załączonego wzoru Formularz nr 1,
            b) dokumenty wskazane w rozdziale 4 SIWZ

10.8 W przypadku konsorcjum Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć   
        umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.

10.9 Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.
      Wykonawca, który składa lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że
      wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
10.10 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać  
      przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres
      informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany
      jako zgoda na ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.
10.11 Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób

    zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) wewnętrznym oraz jednym    
    nieprzeźroczystym   opakowaniu (np. koperta) zewnętrznym oznaczonym          



    napisem: „  energia elektryczna  MOSIR Mielec  - nie  otwierać
   przed dniem 04.11.2014 , do godz.12:00”.
     Na wewnętrznym opakowaniu  należy podać nazwę i dokładny adres wraz z   
   numerami   telefonów i faksu Wykonawcy  a  także liczbę stron (należy   
   określić, ile stron znajduje się w opakowaniu), by umożliwić  zwrot nie otwartej   
     oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

10.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1Ofertę  należy  złożyć  w  Miejskim  Ośrodku  Sportu  i  rekreacji  w  Mielcu,  ul.
Solskiego 1, 39-300 Mielec pok.34 do godziny 1145 do dnia 04.11.2014 r. pod
rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na
przyczyny opóźnienia.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i  godzina  wpływu oferty do Zamawiającego,  a  nie  data jej
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.2Oferty zostaną otwarte w Miejskim Ośrodku Sportu i  Rekreacji  w Mielcu,  ul.
Solskiego 1, 39-300 Mielec  w pokoju nr 34 (sala konferencyjna) o godzinie
1200 w dniu 04.11.2014 r.

11.3Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.4Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców, 
a  także informacje dotyczące ceny,  terminu wykonania  i  warunków płatności
zawarte w ofertach.

11.5Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do
Zamawiającego  z  wnioskiem  o  przesłanie  informacji  ogłoszonych  w  trakcie
otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

11.6Przed  oceną  ofert  zamawiający  sprawdzi  formalną  stronę  uczestnictwa
wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki
określone w punkcie 4 SIWZ czy została ona prawidłowo podpisana, oraz czy
jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

10.SPOSÓB OBLICZENIA CENY
      1.W formularzu ofertowym należy podać odpowiednio :
             a) cenę łączną za okres 01.01 – 31.12.2015r. dla wszystkich punktów poboru,
               b) cenę jednostkową  sprzedaży   za 1 MWh  brutto, netto dla  taryf B 23 oraz
               C 21 i C 11.
        2.Cena jednostkowa  musi zawierać całkowity koszt sprzedaży energii     
         elektrycznej / bez opłaty dystrybucyjnej /obejmujący  wszystkie koszty związane
        z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, z  uwzględnieniem wszystkich
        podatków / w  tym VAT, akcyza / i opłat.

 3.Cena usługi dystrybucyjnej wykonywanej przez OSD wynika z  aktualnie    
    obowiązującej taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji 
    Energetyki.

      4.Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich (PLN), z dokładnością do jednego   



   grosza.
 5.W ofercie należy podać cenę brutto, netto oraz wartość VAT w PLN, zgodnie z
    załączonym Formularzem Ofertowym Nr 1.

      6.Cena jednostkowa za energię elektryczną nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji
            przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której zmieni się stawka
            podatku VAT lub podatku akcyzowego.

11.OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

13.1Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, 
zgodnie z punktem 11.6 SIWZ.

13.2Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, 
o których mowa w ustawie.

13.3Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi 
13.4Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie  

zasadom  określonym  w  ustawie  i  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska najwyższą
punktację (najniższa cena za wykonanie  przedmiotu  zamówienia),  obliczoną  w
następujący sposób:

 ilość punktów oblicza się wg wzoru:
P=[Cmin/Ci]x100

 cena brutto w PLN oferty z najniższą oferowaną ceną łączną za okres
01.01 – 31.12.2014r. dla wszystkich punktów poboru : =Cmin

 cena brutto w PLN ocenianej oferty          =Ci

 maksymalna ilość możliwych  do uzyskania punktów (najniższa cena) dla
Ci=Cmin.

P=1x100=100,00 pkt

     13.5  W  sytuacji,  gdy  Zamawiający  nie  będzie  mógł  dokonać  wyboru  oferty
najkorzystniejszej ze względu na to,  że zostały  złożone oferty o takiej  samej
cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym
przez niego terminie ofert dodatkowych.   

 13.6 Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

10.FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1Przed  upływem  okresu  związania  ofertą  zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi
pisemnie  wybranego  Wykonawcę,  że  jego  oferta  została  wybrana  jako



najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z
uzasadnieniem.

14.2Zawiadomienie  Wykonawcy  o  wyborze  jego  oferty  będzie  jednocześnie
zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy.

10.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego umowy.

16.WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

16.1Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  uznana  przez  Zamawiającego  za  ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

16.2Wraz  ze  SIWZ,  Wykonawca  otrzymał  od  Zamawiającego  wzór  umowy  na
wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”).

16.3Składając ofertę Wykonawca akceptuje warunki wykonania  zamówienia zawarte
we wzorze umowy.

16.4Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Strona,  która  występuje  z  propozycją  zmiany  umowy,  zobowiązana  jest  do
sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać
postanowień zawartych w art. 144   ust. 1 Ustawy.

16.4.1W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają 
automatycznie zmianie postanowienia niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień 
Umowy, wszelkie inne zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności.
16.4.2Ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować  konieczność  
wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy:

a. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT;

b. Ustawowa zmiana podatku akcyzowego;

c. Zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa  (prawa energetycznego, 
o efektywności energetycznej i innych aktów wykonawczych); 

d. Zmiana taryfy OSD zatwierdzona przez URE;

e. Rezygnacja przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w 
Załączniku nr 1 do Umowy;

f. Zwiększenie przez Zamawiającego ilości punktów odbioru energii, o których 
mowa w Załączniku nr 1 Umowy 

g. Zmiana grupy taryfowej;

16.4.3W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. a. ceny i stawki
ulegają automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez konieczności sporządzania
aneksu.



16.4.4W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. b ceny i stawki
ulegają automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez konieczności sporządzania
aneksu.

16.4.5W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. c ceny i stawki
ulegają automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez konieczności sporządzania
aneksu.

16.4.6W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. d ceny i stawki
usług dystrybucyjnych ulegają automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez
konieczności sporządzania aneksu.

16.4.7W przypadku wystąpienia okoliczności  określonych w  pkt.  e. rezygnacja
z któregokolwiek punktu poboru energii wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy może
nastąpić  w przypadku  przekazania,  sprzedaży,  wynajmu  obiektu  innemu  właścicielowi
oraz  w przypadku  zamknięcia  lub  likwidacji  obiektu.  Zmiana  umowy  nastąpi  poprzez
zawarcie stosownego aneksu do Umowy.

16.4.8Zamawiający  przewiduje  możliwość  udzielenia  zamówienia
uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki,
na  podstawie  art. 67 ust.  1  pkt.  7  ustawy.  Maksymalny  zakres  zamówień
uzupełniających  wynosi  20 %  zamówienia  podstawowego.  Zamówienia
uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi
dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem.

16.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH          
WYKONAWCY

Wykonawcy  oraz  innym  osobom,  których  interes  prawny  w  uzyskaniu  zamówienia
publicznego  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez
Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone Ustawą.
17.1Odwołanie:
1)Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności

Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2)Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
3)Odwołanie wnosi  się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4)Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji  o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia  –  jeżeli  zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
5)Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec  postanowień
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  wnosi  się  w terminie 10 dni  od dnia



zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6)Odwołanie wobec innych czynności niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.2 Skarga do sądu:
1)Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2)Skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca

zamieszkania Zamawiającego.
3)Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7

dni  od  dnia  doręczenia  orzeczenia  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

4)Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżanego orzeczenia,  przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie,  wskazanie  dowodów,  a  także  wniosek  o  uchylenie  orzeczenia  lub  o
zmianę orzeczenia w całości lub w części.

5)W postępowaniu  toczącym się  na  wskutek  wniesienia  skargi  nie  można  rozszerzyć
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

16.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1Zasady udostępniania dokumentów.
18.2Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania
z  tym,  że  oferty  udostępnia  się  od  chwili  ich  otwarcia.  Udostępnieniu  nie
podlegają  dokumenty  lub  informacje  zastrzeżone  przez  uczestników
postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

18.3Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
2) zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;
3) zamawiający  wyznaczy  członka  komisji,  w  którego  obecności  udostępnione

zostaną dokumenty;
4) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów;
5) udostępnienie  może  mieć  miejsce  wyłącznie  w  siedzibie  zamawiającego  oraz

czasie godzin jego urzędowania, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.



Formularz  Nr 2 do SIWZ

.......................................................
     miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa i adres Wykonawcy:

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

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

Oświadczam,  że  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej dla MOSIR Mielec określone w art.22 ust.1

ustawy.

1)posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2)posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania

Zamówienia,

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,

…………………………………………….

(podpis osoby lub osób upoważnionych do

   występowania  w imieniu wykonawcy)

.......................................................
     miejscowość, data



Formularz nr 3 do SIWZ

                                                                                                         ………………………………
                                                                                                        Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa i adres Wykonawcy:

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

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

Oświadczam,  że  brak  jest  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie

zamówienia publicznego na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej dla MOSIR Mielec

 na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dnia ……………………………          ……………………………………………….
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)



                     Formularz Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa i adres Wykonawcy:

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

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

Zgodnie z art. 26 ust. 2D ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że reprezentowany przez

nas podmiot:

1.nie należy do grupy kapitałowej*

2.należy do grupy kapitałowej, w związku z powyższym przedkładamy listę podmiotów należących do

tej  samej  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  a  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy  prawo  zamówień

publicznych*

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………….

(podpis osoby lub osób upoważnionych do

   występowania  w imieniu wykonawcy)
………………………………….
miejscowość , data
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