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          Gmina Jeżowe  

                    

         37-430 Jeżowe 136A         

 

 
Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A,       NIP  602 -00-17 -490     tel. 015 8794304,  fax. 015 8794342,     E-mail: jezowe@sekretarz.pl,     www.jezowe.pl 

 
Nr sprawy  ZP 271.02.2016 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w trybie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) 

o wartości zamówienia  poniżej 209.000 Euro 

 

 na realizację usługi pn.: 

 
  

 

 

 

Zamawiający:    GMINA JEŻOWE  

     województwo podkarpackie  

 

Tryb zamówienia:    przetarg nieograniczony 

  

Przedmiot zamówienia:   dostawa  

  

Termin realizacji  zamówienia:  01.06.2016 r. do 31.12.2017 r.   

 

 
 
 

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej 

oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia 

ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy Jeżowe. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
SIWZ   ZAWIERA  41  KOLEJNO   PONUMEROWANYCH   STRON 
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                            Gmina Jeżowe  

                            37-430 Jeżowe 136A      

   

 

 

 
Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A,       NIP  602 -00-17 -490     tel. 015 8794304,  fax. 015 8794342,     E-mail: sekretariat@jezowe.pl  www.jezowe.pl 

 
 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

1)  Zamawiający: 

Gmina Jeżowe – reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżowe – Marek Stępak 
 

 

Województwo: Podkarpackie Powiat: niżański 

Gmina: Jeżowe Kod pocztowy: 37-430 

Miejscowość: Jeżowe Adres siedziby: Jeżowe 136 A 

Nr domu: 136 A Nr lokalu:   

REGON: 830409413 NIP: 602-00-17-490 

Nr telefonu: (015) 879-43-43, 87 94304 Nr faksu: (015) 879-43-42 

Adres poczty elektronicznej sekretariat@jezowe.pl,  sekretarz@jezowe.pl  

 

Godziny urzędowania : 8.30 - 15.30  

 

 Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

 publicznych (tj. DZ. U. z 2015 roku, poz. 2164 ). 

 

2)  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

  
Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 10.05.2016  roku  w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego:  www.jezowe.pl  

www.jezowe.biuletyn.net  
 

 Pojęcie „Wykonawca” zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień 

 publicznych (tj. DZ. U. z 2015 roku, poz. 2164 ). – osoba fizyczna, osoba  prawna albo  jednostka 

 organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

 publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 

3)  Opis przedmiotu zamówienia: dostawa 
  
3.1.  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 Kod: 09310000-5 Nazwa: Elektryczność  

 Kod: 65310000-9 Nazwa: Przesył energii elektrycznej  

 Kod: 09300000-2 Nazwa: energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa  

 
3.2.  Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:  
 

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu 

 świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów 

 zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe.  

 

http://www.jezowe.pl/
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3.3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru:  

 
 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

 kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi 

 jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę 

 Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe, na warunkach określonych w ustawie – 

 Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), zgodnie 

 z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami 

 określonymi w koncesjach. 

 

 

1) Zamawiający oczekuje  kompleksowej usługi polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz 

zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji. Oczekujemy, że od wybranej w drodze przetargu firmy 

otrzymamy rachunek za sprzedaż energii i rachunek za dystrybucję. 
 

2) Zużycie energii:  

 
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi około : 

 

653 491 kWh, w tym dla potrzeb:  
 

 oświetlenia ulicznego – 316 685 kWh,  

 budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe – 321 274 kWh,  

 Gminne Centrum Kultury w  Jeżowem – 15 532 kWh.  

 ilość układów pomiarowych 114 szt. 

 
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej   

w Jeżowem wynosi : 

 

518 297 kWh w tym  dla taryf: 

 

  taryfa C11 - 359 571 kWh 

 taryfa C12A – 158 726 kWh 

 Ilość układów pomiarowych - 55 szt. 

 
 
3) Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego 

wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia oraz 

zwiększenia ilości zamawianej energii elektrycznej.  

 

4) Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) i Kodeksu cywilnego oraz z przepisami 

wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 

 

5) Zamawiający informuje, że w umowach które obecnie posiadamy  wynika, że moc przyłączeniowa  

i moc umowna jest ta sama. Wartość liczbowa  np. Umowa jest o brzmieniu    „ Pobór energii 

elektrycznej  ustalono na podstawie  umowy ....... z mocą przyłączeniową 21 kW ”  

„Moc umowna czynna  wynosi 21 kW  ”   
 

 

W umowach z ZGK Jeżowe w taryfie C12 podajemy  „ moc umowna  do 40 kWh ”. W umowie jest 40 

kWh 
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6) W przypadku gdyby wystąpił błąd rachunkowy w sumowaniu  punktów poboru energii lub   

w sumowania zapotrzebowania na energię lub moc itp.  do wyceny i złożenia oferty cenowej należy 

uwzględnić dane wymienione w niniejszej  SIWZ. 

 

7) Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe będzie  jedynie w obrębie grup 

taryfowych, które  zostały ujęte w niniejszej SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym 

Wykonawcy 

 

8) W przypadku  przekroczenia parametrów  dystrybucyjnych przez Zamawiającego  ( w szczególności 

przekroczenie  mocy umownej  lub ponad umownego  poboru energii biernej) Zamawiający 

zobowiązuje się  do uiszczenia opłat zgodnych z taryfą OSD 

 

9) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia jednej  faktury  zbiorczej  dla danego odbiorcy/ 

płatnika  zawierającej wykaz PPE dla budynków i obiektów, oraz faktury  zawierającej wykaz PPE 

dotyczącej oświetlenia  ulicznego 

 

10) Zamawiający w tym postępowaniu przetargowym zamierza  zawrzeć więcej  niż jedną umowę.    

 Poniżej wskazujemy w wykazie  podmioty  i Nr NIP z którymi będzie podpisana umowa. 

 
 

WYKAZ PUNKTÓW POBORU 
 

Budynki i obiektów zarządzane przez Gminę Jeżowe: 

Gmina Jeżowe 136A,  37-430 Jeżowe NIP 602-0017-490 Regon 830409413 

 

L.p Punkty poboru 

energii 

elektrycznej/adres 

Grupa 

taryfowa 

Moc 

przyłączenia 

obiektu 

Nr układu Nr 

licznika 
Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2016 

Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2015 

1 Świetlica Zalesie C11 11 kW 

D7/000000861     20A        

PPE- 

480548107008499411 

00067121 3319 2350 

2 
Obiekt Użytkowy 

Groble 
C11 7 kW 

05/0503/0017/0    

16A      PPE-

48548105005132745 

10420125 0 0 

3 
Świetlica 

Krzywdy 
C11 9 kW 

05/000006812      32A          

PPE-

480548105005863881 

70510361 4279 6120 

4 
Boisko sportowe 

Orlik Jata 
C11 40 kW 

05/000008035    63A         

PPE-

480548105005986143 

03235138 2668 4750 

5 Plac Targowy C11 17 KW 

D7/0000000402     

32A        PPE- 

480548107008453638 

00342896 2587 2200 

6 
Ochotnicza Straż 

Pożarna Groble 
C11 7 kW 

05/0503/0013/0    

25A      PPE-

48548105004971885 

7090536 1476 1740 

7 Świetlica Groble C11 7 kW 

05/0503/0018/0    

25A      PPE-

48548105004971986 

19616361 
370 

 
0 

8 Świetlica Sibigi C11 7 kW 

05/0503/0019/0    

25A      PPE-

48548105004972087 

70534683 839 1730 



Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla Gminy Jeżowe                ZP 271.02.2016                           5 

9 
Urząd Gminy 

Jeżowe 760B 
C11 7 kW 

05/0503/0043/0    

25A      PPE-

48548105004972289 

00315267 1322 1200 

10 
Świetlica 

Pogorzałka 
C11 9 kW 

05/0503/0050/0    

32A      PPE-

48548105004972390 

10614419 7 37 

11 
Stadion Sportowy 

Sparta Jeżowe 
C11 9 kW 

05/0503/031/0    32A      

PPE-

48548105004972491 

10507615 4107 5700 

12 

Ochotnicza Straż 

Pożarna 

Cholewiana Góra 

C11 7 kW 

05/0503/0160/0    

25A      PPE-

48548105004972592 

90018482 2055 2900 

13 

Ochotnicza Straż 

Pożarna 

Cholewiana Góra 

C11 7 kW 

05/0503/0161/0    

25A      PPE-

48548105004972693 

10267150 82 110 

14 
Świetlica Stary 

Nart 
C11 7 kW 

05/0503/0165/0    

25A      PPE-

48548105004972895 

00228663 6027 4300 

15 
Straż Pożarna 

Jata 
C11 4 kW 

05/0503/0184/0    

25A      PPE-

48548105004973000 

22856901 743 820 

16 
Ośrodek Zdrowia 

Nowy Nart 
C11 7 kW 

05/0503/0189/0    

25A      PPE-

48548105004973101 

10688984 1033 1050 

17 
Remiza Strażacka 

Jata 
C11 4 kW 

05/0503/0192/0    

25A      PPE-

48548105004973202 

24287752 0 0 

18 
Ochotnicza Straż 

Pożarna Jata 
C11 7 kW 

05/0503/0199/0    

25A      PPE-

48548105004973303 

10308391 4597 3100 

19 Klub Sójkowa 57 C11 4 kW 

05/0503/0210/0    

25A      PPE-

48548105004973404 

19229930 8879 8900 

20 

Remiza Straży 

Pożarnej Nowy 

Nart 

C11 7 kW 

05/0503/0215/0    

25A      PPE-

48548105004973505 

7680250 2363 4800 

21 

Remiza Straży 

Pożarnej Nowy 

Nart 

C11 4 kW 

05/0503/0216/0    

25A      PPE-

48548105004973606 

21740458 647 320 

22 Klub Kameralne C11 7 kW 

05/0503/0257/0    

25A      PPE-

4854810500195041 

6752680 790 700 

23 
Świetlica Jeżowe 

(Bładki) 
C11 7 kW 

05/0503/0276/0    

25A      PPE-

48548105004974010 

3091399 6506 8600 

24 

Budynek 

garażowy OSP 

Zalesie 

C11 5 kW 

05/0503/0288/0    

20A      PPE-

48548105004974111 

3439039 182 87 

25 
Budynek szatni 

KS Sójkowa 
C11 7 kW 

05/0503/0292/0    

25A      PPE-

48548105004974212 

4137412 4361 3350 

26 

Ośrodek 

Sportowy Groble 

dz. 1283/2 

C11 9 kW 

05/000001978        

32A      PPE-

48548105004772532 

5206186 443 600 
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27 

Zasilania Znaku 

drogowego 

Jeżowe 

C11 1 kW 

05/000004884        

10A      PPE-

48548105005671093 

22395738 1065 1250 

28 

Budynek  

Administra-cyjny 

Jeżowe 136A 

C11 21 kW 

05/000006543      50A         

PPE-

48548105005836906 

70526535 40223 35450 

29 
Lokal Hand-

Usług Nowy Nart 
C11 7 kW 

05/000007236      25A         

PPE-

48548105005906220 

7915397 5030 30 

30 
Ośrodek Zdrowia 

Jeżowe 662A 
C11 17 kW 

05/0503/0138/0    

32A      PPE-

48548105005028570 

8843540 10068 9600 

31. 

Mieszkanie w 

budynku Szkoły 

Kameralne 

C11 5kW 

05/000007157      32A         

PPE-

48548105005898338 

23308986 5 0 

32. 

Budynek 

Przystanku przy 

UG Jeżowe 

C11 7 kW 

05/000008088      25A         

PPE-

48548105005991496 

7489972 10 10 

33. 
Oświetlenie 

Parku Nowy Nart 
C11 4 kW 

05/000000936     20A         

PPE-

48548155000093513 

21358122 1516 750 

34. 

Oświetlenie 

Parku Jeżowe dz 

4533 

C11 7 kW 

05/000008525      16A         

PPE-

480548105006035148 

00032118 639 600 

35. 

Altana 

Drewniana 

Cholewiana Góra 

C11 7 kW 

D7/000001197     16A       

PPE-

480548107008531844 

00072896 10 

80 
 

 

 

36. 

Mieszkanie 

Agromonówka 

Jeżowe 760 B 

G11 5 kW 

05/000005039  25A 

PPE-

480548105005686554 

19506305 10 0 

37. 

Szatnia przy 

boisku  Nowy 

Nart 

C11 17 kW 

D7/000002546 32 A 

PPE- 

480548107008665927 

90430295 50 0 

38. 

Prowizorka 

budowlana 

Jeżowe  Kowale 

C11 14 kW 

D7/000002088 25A 

PPE-

480548107008619851 

90140077 300 0 

39. 
Remiza OSP 

Jeżowe 234 
C11 17 kW 

05/503/0028/0 32A 

PPE-

480548105004972188 

7417695 3650 0 
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Oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Jeżowe 

 

L.p Punkty poboru 

energii 

elektrycznej/adres 

Grupa 

taryfowa 

Moc 

przyłączenia 

obiektu 

Nr układu Nr 

licznika 
Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2016 

Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2015  

1. 
Oświetlenie 

uliczne Krzywdy 
C11 2 kW 

D7 000000472     10A  

PPE-

480548107008460611 

22759745 3475 3700 

2. 
Oświetlenie 

uliczne Jeżowe 
C11 3 kW 

D7 000001083    16A        

PPE-

480548107008520528 

01374372 964 900 

3. 
Oświetlenie 

uliczne Jeżowe 
C11 4kW 

D7 000001084    20A        

PPE-

480548107008520629 

01368599 1259 1200 

4. 
Oświetlenie  ulic  

Zagościniec 
C11 11 kW 

05/000008723  20A          

PPE-

480548105006054952 

7032100 8252 9400 

5. 
Oświetlenie 

uliczne Jeżowe 
C11 3 kW 

D7 000001555   16A           

PPE-

480548107008566907 

83118049 911 1000 

6. 
Oświetlenie ulic 

Stary Nart 2 
C11 9kW 

05/0600/0028/0   35A    

PPE-

480548105004975525 

6360687 3109 3100 

7. 
Oświetlenie ulic 

Sójkowa 
C11 9kW 

05/0600/0002/0   35A     

PPE-

480548105004974313 

2342634 4670 4700 

8. 
Oświetlenie ulic 

Sibigi IV 
C11 9kW 

05/0600/0013/0   20A     

PPE-

480548105004974717 

24038117 6089 4200 

9. 
Oświetlenie ulic 

Nowy Nart ST.III 
C11 7 kW 

05/0600/0119/0   25A    

PPE-

480548105004978757 

7943538 6168 6200 

10. 
Oświetlenie ulic 

Nowy Nart 4 
C11 7 kW 

05/0600/0082/0   25A    

PPE-

480548105004977141 

5165307 4700 4700 

11. 
Oświetlenie ulic 

Nowy Nart 2 
C11 9kW 

05/0600/0053/0   35A    

PPE-

480548105004976333 

8563869 5402 4200 

12. 
Oświetlenie ulic 

Nowy Nart I 
C11 9kW 

05/0600/0042/0   35A    

PPE-

480548105004975727 

5176395 7707 8500 

13. 
Oświetlenie ulic 

Krzywdy II 
C11 7 kW 

05/0600/0051/0   25A    

PPE-

480548105004976232 

9231644 9410 10200 

14. 
Oświetlenie ulic 

Krzywdy I 
C11 5kW 

05/0600/0024/0   35A    

PPE-

480548105004975222 

24742962 1799 1600 

15. 
Oświetlenie ulic 

Jeżowe 9 
C11 7 kW 

05/0600/0025/0   25A    

PPE-

480548105004975323 

00032206 14355 26000 

16. 
Oświetlenie ulic 

Jeżowe 6 
C11 9kW 

05/0600/0075/0   35A    

PPE-
5840628 1244 1500 
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48054810500631743 

17. 
Oświetlenie ulic 

Jeżowe 3 
C11 7 kW 

05/0600/0090/0   25A    

PPE-

480548105004977444 

8204612 2192 1900 

18. 
Oświetlenie ulic 

Jeżowe 22 
C11 7 kW 

05/0600/0076/0   25A    

PPE-

480548105004976636 

5944101 4007 4700 

19. 
Oświetlenie ulic 

Jeżowe 19 
C11 7 kW 

05/0600/0077/0   25A    

PPE-

480548105004976737 

5756317 7763 8900 

20. 
Oświetlenie ulic 

Jeżowe 18 
C11 7 kW 

05/0600/0074/0   25A    

PPE-

480548105004973028 

10268201 6750 7900 

21. 
Oświetlenie ulic 

Jeżowe 17 
C11 7 kW 

05/0600/0088/0   25A    

PPE-

480548105004977343 

00076831 3455 4200 

22. 
Oświetlenie ulic 

Jeżowe 16 
C11 7 kW 

05/0600/0027/0   25A    

PPE-

480548105004975424 

2933819 17579 22400 

23. 
Oświetlenie ulic 

Jeżowe 15 
C11 7 kW 

05/0600/0089/0   25A    

PPE-

480548105004757879 

8255201 4184 5300 

24. 
Oświetlenie ulic 

Jeżowe 14 
C11 4kW 

05/0600/0029/0   25A    

PPE-

480548105004975626 

23848493 4007 4800 

25. 
Oświetlenie ulic 

Jeżowe 13 
C11 7 kW 

05/0600/0087/0   25A    

PPE-

48054810500010741 

8269391 9717 12500 

26. 
Oświetlenie ulic 

Jeżowe 10 
C11 7 kW 

05/0600/0092/0   25A    

PPE-

480548105004977646 

00099120 2766 4300 

27. 
Oświetlenie ulic 

Groble III 
C11 11 kW 

05/000008657     20A         

PPE-

480548105006048383 

00036992 11814 14700 

28. 
Oświetlenie ulic 

Groble II 
C11 7 kW 

05/0600/0016/0   25A    

PPE-

480548105004975020 

17380711 2870 3500 

29. 
Oświetlenie ulic 

Groble I 
C11 9kW 

05/0600/0014/0   32A    

PPE-

480548105004974818 

5482952 9862 9400 

30. 

Oświetlenie ulic 

Cholewiana Góra 

VII 

C11 4kW 

05/0600/0005/0   25A    

PPE-

480548105004974515 

21089820 5225 5000 

31. 

Oświetlenie ulic 

Cholewiana Góra 

IV 

C11 5kW 

05/0600/0004/0   25A    

PPE-

480548105004974414 

17199426 1194 1000 

32. 

Oświetlenie ulic 

Cholewiana Góra 

III 

C11 9kW 

05/0600/0021/0   32A    

PPE-

480548105004975121 

3351799 8620 7700 

33. 

Oświetlenie ulic 

Cholewiana Góra 

II 

C11 9kW 

05/0600/0008/0   35A    

PPE-

480548105004974616 

8886220 10144 10200 

34. 
Oświetlenie ulic  

Zalesie II 
C11 7 kW 

05/0600/0046/0   25A    

PPE-
2333026 3464 3400 
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480548105004976131 

35. 
Oświetlenie ulic  

Zalesie I 
C11 9kW 

05/0600/0045/0   35A    

PPE-

480548105004812140 

2944877 3673 3400 

36. 

Oświetlenie ulic  

Stary Nart 

Podbór 3 

C11 7 kW 

05/0600/0044/0   25A    

PPE-

480548105004975929 

7755252 
3583 

 
3500 

37. 
Oświetlenie ulic  

Stary Nart 1 
C11 7 kW 

05/0600/0080/0   25A    

PPE-

480548105004977040 

2312585 
1833 

 
2000 

38. 
Oświetlenie ulic 

    Jata I 
C11 9kW 

05/0600/0043/0   35A    

PPE-

480548105004975828 

4011752 4970 5100 

39. 

Oświetlenie  ulic 

Pogorzałka ST. 

VI 

C11 4kW 

05/0600/0132/0   25A    

PPE-

480548105004979262 

18144036 5321 4900 

40. 

Oświetlenie  ulic 

Krzywdy 

Zaborczyny IV 

C11 4kW 

05/0600/0129/0   25A    

PPE-

480548105004979161 

20139639 5304 5400 

41. 
Oświetlenie  ulic 

Jeżowe Podgórze 
C11 3 kW 

05/0600/0135/0   16A    

PPE-

480548105004979363 

19392930 3288 3300 

42. 
Oświetlenie  ulic 

Jeżowe Okolisko 
C11 5 kW 

05/000008681   25A         

PPE-

480548105006050710 

17152547 2944 2900 

43. 
Oświetlenie  ulic 

Jeżowe Kowale 
C11 10 kW 

05/000005727   32A         

PPE-

480548105005755363 

2918036 7538 8200 

44. 
Oświetlenie  ulic 

Jeżowe 09/st.35 
C11 3 kW 

05/0600/0136/0   20A    

PPE-

480548105000114310 

15003049 3724 3100 

45. 

Oświetlenie  ulic 

Cholewiana Góra 

Gęsiówka 

C11 5kW 

05/0600/0128/0   25A    

PPE-

480548105004979060 

19573555 4350 2700 

46. 
Oświetlenie  ulic  

Zalesie IV 
C11 7 kW 

05/0600/0125/0   25A    

PPE-

480548105004978858 

8058582 6866 6600 

47. 
Oświetlenie  ulic  

Zalesie III 
C11 7 kW 

05/0600/0126/0   25A    

PPE-

480548105004978959 

14434187 3070 4000 

48. 

Oświetlenie  ulic  

Sklep Zaguły 

Jeżowe 26 

C11 4kW 

05/0600/0097/0   25A    

PPE-

480548105004978151 

20780873 1589 1700 

49. 
Oświetlenie  ulic  

Podgórze 
C11 11 kW 

05/000004895   20A        

PPE-

480548105005672107 

6844035 7504 6700 

50. 
Oświetlenie  ulic  

Krzywdy III 
C11 9kW 

05/0600/0107/0   35A    

PPE-

480548105004978454 

3166634 7170 7800 

51. 
Oświetlenie  ulic  

Jeżowe 20 
C11 14kW 

05/0600/0118/0   25A    

PPE-

480548105004978656 

18081928 9426 7900 

52. 
Oświetlenie  ulic  

Jeżowe 12 
C11 8 kW 

05/0600/0095/0   25A    

PPE-
3465210 6464 8100 



Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla Gminy Jeżowe                ZP 271.02.2016                           10 

480548105004977949 

53. 
Oświetlenie  ulic  

Jeżowe 11 
C11 4kW 

05/0600/0098/0   25A    

PPE-

480548105004978252 

21748665 2005 2400 

54. 
Oświetlenie  ulic  

Jeżowe 1 
C11 7 kW 

05/0600/0096/0   25A    

PPE-

480548105004978050 

8451239 2971 4700 

55. 
Oświetlenie  ulic  

Jata III 
C11 9kW 

05/0600/0105/0   25A    

PPE-

480548105004978353 

14434501 6798 6400 

56. 
Oświetlenie  ulic  

Jata II 
C11 7 kW 

05/0600/0109/0   25A    

PPE-

480548105004978555 

4901284 6902 6700 

57. 

Oświetlenie  ulic  

Hydrofornia 

Jeżowe 7 

C11 7 kW 

05/0600/0093/0   32A    

PPE-

480548105004977747 

6256789 5972 7300 

58. 

Ośw. ulic  

Zagrody Jeżowe 

2 

C11 7 kW 

05/0600/0094/0   25A    

PPE-

48054810500266981 

66118108 6526 6300 

59. 

Ośw. ulic  

Ośrodek Zdrowia 

Jeżowe 8 

C11 7 kW 

05/0600/0091/0   25A    

PPE-

480548105004977545 

5713537 1767 1700 

 

 

 

Nazwa podmiotu do zawarcia umowy wraz z wykazem PPE podlegającego pod Odbiorcę 

Publiczne Gimnazjum Jeżowe 

Jeżowe 580 A , 37-430 Jeżowe  NIP 6020093025, REGON 830451705 

 

L.p Punkty 

poboru energii 

elektrycznej/a

dres 

Grupa 

taryfow

a 

Moc 

przyłączeni

a obiektu 

Nr układu Nr 

licznika 
Planowane 

zużycie 

energii kWh 

/ na 12 

m-cy 2016 

Planowane 

zużycie 

energii kWh 

/ na 12 

m-cy 2015 

1. 
Gimnazjum 

Gminne 

Centrum 

C11 26 kW 

05/0000029

71      63A         

PPE-

4854810500

1190808 

1079907

0 
32880 32600 
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Nazwa podmiotu do zawarcia umowy wraz z wykazem PPE podlegającego pod Odbiorcę 

Zespół Szkół Groble 

Groble 37, 37-430 Jeżowe  NIP 6020092617 REGON 180298787 

 

L.

p 

Punkty 

poboru energii 

elektrycznej/a

dres 

Grupa 

taryfo

wa 

Moc 

przyłąc

zenia 

obiektu 

Nr układu Nr licznika Planowane 

zużycie 

energii kWh / 

na 12  

m-cy 2016 

Planowa

ne 

zużycie 

energii 

kWh / 

na 12  

m-cy 

2015 

1. 
Zespół Szkół 

Groble 
C11 35 kW 

05/00000707

3         63A        

PPE-

48054810500

5889951 

03508132/137334

38 
19490 18900 

 

 

Nazwa podmiotu do zawarcia umowy wraz z wykazem PPE podlegającego pod Odbiorcę 

Zespół Szkół Jeżowe Centrum 

Jeżowe 135 37-430 Jeżowe NIP 602009913 REGON 180357946 

 

L.p Punkty poboru 

energii 

elektrycznej/adres 

Grupa 

taryfowa 

Moc 

przyłączenia 

obiektu 

Nr układu Nr 

licznika 
Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2016 

Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2015 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

Jeżowe 

C11 9 kW 

05/0503/0171/0      

32A PPE-

480548105004951374 

8337474 9559 10400 

2. 

Szkoła 

Podstawowa 

Jeżowe 

C11 26 kW 

05/000005929     63A      

PPE-

480548105005775571 

01276422 34700 35200 
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Nazwa podmiotu do zawarcia umowy wraz z wykazem PPE podlegającego pod Odbiorcę 

Publiczna Szkoła Podstawowa Jeżowe Kameralne 

Jeżowe 813 D 37-430 Jeżowe  NIP 6020093019 REGON 001187153 

 

L.p Punkty poboru 

energii 

elektrycznej/adres 

Grupa 

taryfowa 

Moc 

przyłączenia 

obiektu 

Nr układu Nr 

licznika 
Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2016 

Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2015 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

Kameralne 

C11 9 kW 

05/000004927       

32A       PPE-

480548105005675339 

7719265 1567 7400 

2. 

Szkoła 

Podstawowa 

Rozbudowa 

Kameralne 

C11 25 kW 

D7/000001582      

40A       PPE- 

480548107008569634 

90022120 12 000  

 

 

 

Nazwa podmiotu do zawarcia umowy wraz z wykazem PPE podlegającego pod Odbiorcę 

Zespół Szkół Stary Nart  

Stary Nart 57 B, 37-430 Jeżowe NIP 6020092936 REGON 180301288 

 

L.p Punkty poboru 

energii 

elektrycznej/adres 

Grupa 

taryfowa 

Moc 

przyłączenia 

obiektu 

Nr układu Nr 

licznika 
Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2016 

Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2015 

1. 
Zespół Szkół 

Stary Nart 
C11 35 kW 

05/0004/0112/0        

63A       PPE-

480548105004947536 

10447075 17715 15500 

 

 

 

Nazwa podmiotu do zawarcia umowy wraz z wykazem PPE podlegającego pod Odbiorcę 

Publiczna Szkoła Podstawowa Jeżowe Podgórze 

Jeżowe 416 , 37-430 Jeżowe NIP 6020092959 REGON 00187160 

 

L.p Punkty poboru 

energii 

elektrycznej/adres 

Grupa 

taryfowa 

Moc 

przyłączenia 

obiektu 

Nr układu Nr 

licznika 
Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2016 

Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2015 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

Podgórze 

C11 16 kW 

05/0503/0123/0       

40A       PPE-

480548105004951172 

6187603 13135 12500 
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Nazwa podmiotu do zawarcia umowy wraz z wykazem PPE podlegającego pod Odbiorcę 

Zespół szkół Cholewiana Góra  

Cholewiana Góra ul. Młynarze 23 37-430 Jeżowe NIP 6020092907 REGON 180302483 

 

L.p Punkty poboru 

energii 

elektrycznej/adres 

Grupa 

taryfowa 

Moc 

przyłączenia 

obiektu 

Nr układu Nr 

licznika 
Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2016 

Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2015 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

Cholewiana Góra 

C11 7 kW 

05/0503/0290/0       

25A      PPE-

480548105004721507 

00038106 2841 3000 

2. 

Szkoła 

Podstawowa 

Cholewiana Góra 

C11 22 kW 

05/000000870      50A      

PPE-

480548105000582435 

10549021 
21200 

 
10500 

 

 

Nazwa podmiotu do zawarcia umowy wraz z wykazem PPE podlegającego pod Odbiorcę 

Zespół Szkół Jata  

Jata 85, 37-430 Jeżowe  NIP 6020092942 REGON 180304051 

 

L.p Punkty poboru 

energii 

elektrycznej/adres 

Grupa 

taryfowa 

Moc 

przyłączenia 

obiektu 

Nr układu Nr 

licznika 
Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2016 

Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2015 

1. 
Szkoła 

Podstawowa Jata 
C11 36 kW 

05/0004/0155/0      

63A     PPE-

480548105000577886 

13001871 30200 29300 

2. 

Szkoła 

Podstawowa 

Zalesie 

C11 9 kW 

05/0503/0228/0     

32A      PPE-

480548105005000177 

70531488 3729 3300 
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Budynki i obiektów zarządzane przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem 

Gminne Centrum Kultury 

Jeżowe 236/2 37-430 Jeżowe NIP 865-22-59-656 

 

L.p Punkty poboru 

energii 

elektrycznej/adres 

Grupa 

taryfowa 

Moc 

przyłączenia 

obiektu 

Nr układu Nr 

licznika 
Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2016 

Planowane 

zużycie 

energii 

kWh / na 

12  

m-cy 2015 

1. 

Gminne Centrum 

Kultury w 

Jeżowem 

C11 7 kW 

05/000004835  25 A            

PPE- 

480548105005666144 

8112364 12959 12200 

2. 

Biblioteka 

Publiczna w 

Cholewianej 

Górze 

C11 7 kW 

05/0503/0267/0  25 A            

PPE- 

480548105005048172 

7425622 994 2300 

3. 

Biblioteka 

Publiczna w 

Nowym Narcie 

C11 7 kW 

05/0503/0266/0  25 A            

PPE- 

480548105005048071 

7866445 1479 1200 

4. 

Biblioteka 

Publiczna w 

Nowym Narcie 

C11 7 kW 

05/0503/0268/0  25 A            

PPE- 

480548105005048273 

18469727 100 100 

 

 

WYKAZ PUNKTÓW POBORU 
 

Budynki i obiektów zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem 

Jeżowe 446A 37-430 Jeżowe NIP 865-10-04-374   REGON 830215235 
 

L.p Punkt poboru 
Grupa 

taryfowa 

Moc 

umowna 
Nr. układu Nr licznika 

Planowane 

zużycie energii 

kWh / na 12 

m-cy 2016 

1 P-10 Jeżowe C11 6 kW 05/0004/0044/0 20A 10536009 4721 

2 P-8 Jeżowe C11 6 kW 05/0004/0045/0 20A 9396505 1615 

3 P-9 Jeżowe C11 6 kW 05/0004/0046/0 20A 70534688 1756 

4 P-7 Jeżowe C11 6 kW 05/0004/0048/0 20A 7260265 2092 

5 
Przepompownia 

ścieków Jeżowe Nr 5 
C11 6 kW 05/0004/0071/0 20A 357679 3793 

6 
Przepompownia 

ścieków Jeżowe Nr 11 
C11 6 kW 05/0004/0072/0 20A 9539312 9953 

7 P-13 Jeżowe C11 7 kW 05/0004/0087/0 20A 6265257 13041 
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8 P-12 Jeżowe C11 8 kW 05/0004/0088/0 25A 7485882 11954 

9 P-4 Jeżowe C11 8 kW 05/0004/0090/0 25a 3668386 1219 

10 P-17 Jeżowe C11 5 kW 05/0004/0099/0 20A 9424686 69 

11 P-16 Jeżowe C11 5 kW 05/0004/0100/0 20A 6447088 3586 

12 P-15 Jeżowe C11 6 kW 05/0004/0101/0 20A 5926859 1344 

13 P-14 Jeżowe C11 5 kW 05/0004/0102/0 20A 6451206 3395 

14 
Oczyszczalnia 

Ścieków 
C11 39 kW 05/0004/0130/0 63A 14613 124457 

15 P-19 Pikuły C11 6 kW 05/0004/0143/0 20A 6199601 4032 

16 P-18 Podborczyny C11  05/0004/0144/0 20A 7672930 0 

17 P-22  Okolisko C11 5 kW 05/000004404 20A 8932804 2148 

18 P-21  Walisko C11 5 kW 05/000004406 20A 8629524 414 

19 P-1 Sójkowa C11 5 kW 05/000006207 20A 70533989 2763 

20 P-2 Sójkowa C11 3 kW 05/000006209 16A 70534650 1084 

21 P-2 Cholewiana Góra C11 7 kW 05/000006408 25A 70532459 3786 

22 P-1 Cholewiana Góra C11 9 kW 05/000006409 32A 70534242 3382 

23 P-9 Cholewiana Góra C11 3 kW 05/000006410 20A 70534397 0 

24 P-4 Cholewiana Góra C11 5 kW 05/000006483 16A 70533569 3251 

25 P-8 Cholewiana Góra C11 3 kW 05/000006484 16A 70533571 319 

26 P-6 Cholewiana Góra C11 5 kW 05/000006486 20A 70534385 341 

27 P-3 Cholewiana Góra C11 5 kW 05/000006488 20A 70534407 3127 

28 P-5 Cholewiana Góra C11 5 kW 05/000006489 20A 70534374 380 

29 P-7 Cholewiana Góra C11 21 kW 05/000006703 50A 70534383 1755 

30 P-5 Groble C11 4 kW 05/000007226 16A 10008008 1854 

31 P-2 Groble C11 5 kW 05/000007227 20A 5228902 3526 
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32 P-1 Jata C11 6 kW 05/000007613 20A 5036138 9310 

33 P-2 Jata C11 1 kW 05/000007614 10A 7646575 1488 

34 P-3 Jata C11 3 kW 05/000007615 16A 3437073 6445 

35 P-4 Jata C11 8 kW 05/000007616 25A 5403679 6286 

36 P-8 Sibigi C11 1 kW 05/000007752 10A 10329571 663 

37 P-7  Sibigi C11 4 kW 05/000007754 16A 10691606 878 

38 P-6 Groble C11 4 kW 05/000007755 16A 10475373 1256 

39 
Stacja Uzdatniania 

Wody Pikuły 
C11 21 kW 55/000000442 32A 3338795 31208 

40 PZ-4  Zalesie C11 3 kW 55/000000928 6A 1066758 936 

41 PZ-1 Zalesie C11 7 kW 55/000000929 16A 6703035 4166 

42 P-3 Zalesie C11 3 kW 55/000000969 6A 248667 3722 

43 P-2 Zalesie C11 7 kW 55/000000983 16A 248979 2953 

44 P-5 Zalesie C11 3 kW D7/00000029 6A 248981 694 

45 P-1 Olszyny C11 7 kW 05/0503/0248/0 25A 99060 24377 

46 P-2 Jeżowe C11 7 kW 05/0503/0249/0 25A 10417255 8793 

47 
Przepompownia Wody 

Pogorzałka 
C11 9 kW 05/0503/0250/0 25A 2343299 15646 

48 P-3 Jeżowe Stadion C11 7 kW 05/0503/0251/0 25A 10335834 8836 

49 P-6 Jeżowe C11 6 kW 05/0503/0270/0 20A 90026041 1159 

50 
Przepompownia  

Kameralne Nr 20 
C11 5 kW 05/000005082 20A 9231651 8784 

51 
Stacja Uzdatniania 

Wody Pikuły 
C12A 40 kW 55/000000443 63A 12938776 78645 

52 
Stacja Uzdatniania 

Wody Pikuły 
C12A 40 kW 05/0004/0127/0 63A 3509288 80081 

53 
Przepompownia 

ścieków P-3 Groble 
C11 4 kW 05/000007113 93332342 3610 

54 
Przepompownia 

ścieków P-4 Groble 
C11 2 kW 05/000007114 10096191 1187 

55 
Przepompownia 

ścieków P-1 Groble 
C11 4 kW 05/000008315 104750068 2017 
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Podane przez Zamawiającego w Wykazie Punktów Poboru w SIWZ parametry dystrybucyjne,  

w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi.  

  

W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia 

dodatkowych opłat zgodnie z Taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia. 

 

  

4) Termin realizacji  zamówienia: 01.06.2016 r. do 31.12.2017 r.   

 

5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych 

warunków.  

 
5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

 art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. DZ. U. z 2015 roku, poz. 2164 

  i spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

 zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

 

 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania:  

  

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

 

 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania 

 specjalnych uprawnień, tj. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem aktualnej koncesji wydanej 

 przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

 obrotu (sprzedaży) energią elektryczną.  

 

 Ponadto Wykonawca winien posiadać obowiązującą Umowę Dystrybucyjną z właściwym 

 Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na cały okres wykonywania umowy.  

 

 Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów 

 i oświadczeń, tj.: potwierdzeniem posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

 czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. aktualną koncesję na 

 wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią, o której mowa w art. 32 ustawa z 

 dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.  z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), 2) oświadczenia 

 Wykonawcy, że ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej PGE 

 Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na cały okres wykonywania umowy, 3) oświadczenia 

 Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

 zamówień publicznych; 

 

2) posiadanie wiedzy i doświadczenia: 

 
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

 

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

 zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek 

 ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

 postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

 publicznych (tj. DZ.U. z 2015 roku, poz. 2164 ).; 

 

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym: 

 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

 

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

 zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 
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 Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie 

 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

 

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

 

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

 zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 

 Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o 

 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 

 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

 
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

  
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

 

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

 zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 

 Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie 

 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

 
  

5.2.  Uwagi dotyczące wszystkich warunków, opis oceny spełniania warunków:  

 Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą 

 spełnia,  nie spełnia  na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach. 

 
5.3.  Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

 do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

 prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

 udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do  realizacji zamówienia, w szczególności 

 przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

 niezbędnych zasobów na okres korzystania z  nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie 

 powinno być złożone w formie  oryginału. 

 
5.4.  W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu 

 mogą być spełnione łącznie. 

 

5.5.  Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat 

 przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 

 w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

 wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

 dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia 

 Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

 w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 

 Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które 

 mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych lub zobowiązał się 

 do ich naprawienia. 
 

5.6.  Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy 

 okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1, ust. 2 i 2a ustawy Pzp. 

 

6)  Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu   

            potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 
6.1.  Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie  rodzajów 
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 dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te  dokumenty mogą 

 być składane (Dz. U. poz. 231) wraz z ofertą należy złożyć następujące  oświadczenia i dokumenty: 
 
6.2.  W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.  22 ust. 1 ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących 

 dokumentów: 

 

6.2.1.  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 

 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do niniejszej siwz);  

 
 

6.2.2.  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. aktualną koncesję na obrót energią elektryczną 

 wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 

 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.),  

 
 

6.2.3.  oświadczenie, że Wykonawca ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii 

 elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na cały okres wykonywania umowy;  

 
6.3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

 wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

 

6.3.1.  oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  o których 

 mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (załącznik nr 3 

 do niniejszej siwz);  

 

 

6.3.2. 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,  wystawionego 

 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

 

6.3.3.  jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo 

 zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 

 2b, a podmioty te będą brały udział realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od  wykonawcy 

 przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej tj. w ppkt  

             6.3.1. – 6.3.2.  

 

6.4.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

 Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 

 publicznych: 

 

 Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą listę 

 podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2  ustawy 

 Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik 

 nr 4 do niniejszej siwz). 

 

6.5.  Inne dokumenty niewymienione w pkt 6.2. - 6.4.: 

 

 
 (jeżeli jest konieczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. 

Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii notarialnie 

poświadczonej,  

 zakres dla podwykonawców - jeżeli dotyczy.  
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6.6.  Zasoby innych podmiotów.  

 
 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy 

 i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych  podmiotów, niezależnie 

 od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

 dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne 

 zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

 korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 
 Wraz z dokumentami wskazującymi na: 

 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

 

 

6.7.  Wykonawcy mający siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

 Polskiej: 

 
 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 przedkłada zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub 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 Prawo zamówień 

 publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument 

 lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 

 odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument taki powinien być 

 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym 

 zastępuje się je dokumentem zawierającym 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, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  

 Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

 ofert. 

 

6.8.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy to również wspólników spółki 

 cywilnej).Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

 do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

 i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 Do oferty należy dołączyć stosowane pełnomocnictwo, podpisane przez osoby umocowane do składania 

 oświadczeń w imieniu każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia.  

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

 za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, o której mowa w art. 366 ustawy z dnia 

 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.).  

 W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

 wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się 

 o udzielenie zamówienia.  

 Każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia 

 i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, 

 zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

 współpracę tych wykonawców. 
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6.9.  Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 

 

 
1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczące 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  

3) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

7) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się  

z wykonawcami. 

 
7.1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

 Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:  
 

a) pisemnie na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 136a; 

b) faxem : 15 8794342 

c) e-mailem: sekretarz@jezowe.pl 

d) Osoba do kontaktów: Sekretarz Gminy - Bujak Kazimierz pok. Nr 6A 

 

 
7.2.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

 informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

 potwierdza fakt ich otrzymania. 

 
7.3.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną, 

 muszą być potwierdzone pisemnie. Oryginał pisma należy niezwłocznie przekazać w formie pisemnej 

 (np. pocztą, kurierem).  

 
7.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.  
 

7.5.  Wykonawca może się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

 zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednakże nie później niż 

 na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - 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 składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął w terminie późniejszym lub dotyczy udzielonych 

 wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

 siwz.  

 
7.6.  Treść pytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

 specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na 

 stronie internetowej, na której została udostępniona specyfikacja.  

 

7.7.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

 niniejszej specyfikacji. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

 wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także zamieszcza ją na stronie internetowej, na której 

 udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.  
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7.8.  Jeżeli zmiana treści niniejszej specyfikacji będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

 zamawiający: zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
7.9.  Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej specyfikacji 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 specyfikację, 

 oraz na stronie internetowej na której zamieszczono niniejszą specyfikację.  

 

 
8)  Wymagania dotyczące wadium.  

 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9)  Termin związania ofertą. 

 
 Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

10)  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 
10.1.  Oferta obejmująca wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać: 

1) Pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, nr NIP, REGON, oraz jeżeli posiada telefon, fax, e-mail, adres 

strony internetowej.  

2) Określenie przedmiotu zamówienia (ogólnie).  

3) Wypełniony formularz cenowy (wg załączonego wzoru - załącznik nr 1a do niniejszej siwz). 

4) Zamawiający dopuszcza inny formularz cenowy opracowany przez Wykonawcę, pod 

warunkiem, że będzie posiada  wszystkie dane  jakie zawiera załączony  formularz 

Zamawiającego.  Proponowany formularz  może być dodatkowo rozbudowany. 
  

5) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej specyfikacji. 

6) Prosi się by oferta była w miarę możliwości: 

a) sporządzona w 1 tomie (jeśli nie, to tomy winny być ponumerowane i zawierać spis treści),  

b) trwale spięta,  

c) na początku zawierała spis treści,  

d) miała ponumerowane strony,  

e) dokumenty były poukładane według spisu treści. 

 

10.2.  Oferty należy sporządzić zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta 

 musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką (np. na maszynie do pisania, 

 komputerze, długopisem). 

 

10.3.  Ofertę podpisuje wykonawca lub upoważnieni przedstawiciele wykonawcy. Upoważnienie do podpisania 

 oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez 

 wykonawcę. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie 

 za zgodność z oryginałem. 

 

10.4.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

 

10.5.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

10.6.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

10.7.  Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie wykonawcy. 

 

10.8.  Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

10.9.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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10.10.  Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest 

 ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek: 

 

 

GMINA JEŻOWE, 37-430 Jeżowe 136A 

Oferta do przetargu 

 

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz 

zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, 

budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych 

Gminy Jeżowe. 

 

 

Nie otwierać przed dniem: 19.05.2016 r. godz. 10.00 
 

 

 

10.11.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca. 

 

10.12. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje  warunki 

 przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

10.13.  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: 

  

 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

 ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

 reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku 

 wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące 

 wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców.  

 Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

 zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

 współpracę tych wykonawców.  

 Poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie rozumie się również wspólników spółki cywilnej.  

 W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden 

 z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

 publicznych  i wspólnie spełniali warunki udziału w postępowaniu.  

 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona 

 oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów 

 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez wykonawców 

 wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

11)  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
11.1.  Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowem  

 w pok. nr 11 – Sekretariat   

  

Oferty należy składać do dnia 19.05.2016 r.  do godz. 10.00.  

 Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą. 

 

11.2.  Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Jeżowem pok. nr 22 - Sala 

posiedzeń w dniu 19.05.2016 r. o godz. 10.10 

 
11.3.  Na wniosek wykonawcy, który nie będzie obecny podczas otwarcia ofert zostanie przekazana informacja 

 z otwarcia ofert tj:  

 - kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
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 - nazwa i adres wykonawców,  

 - cena,  

 - termin wykonania,  

 - warunki płatności. 

 

12)  Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

12.1.  Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

 publicznych  oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

 towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 

 

12.2.  W celu obliczenia ceny ofertowej należy wypełnić formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do 

 niniejszej siwz. 

 

12.3.  Cena ofertowa brutto oferty = wartość brutto z tabeli „Taryfa C11” (załącznik nr 1 do niniejszej siwz. 

 

12.4. Cena musi być podana w złotych polskich. 

 

12.5.  Cena winna zawierać podatek VAT naliczony według stawek obowiązujących w dniu złożenia oferty. 

 

12.6.  Rozliczenia dokonywane będą w polskich złotych. 

 
12.7.  W cenie za sprzedaż energii elektrycznej i usługi dystrybucyjne Wykonawca powinien uwzględnić 

 wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

 

12.8.  Wszelkie ewentualne rabaty, bonifikaty, upusty, promocje itp. Wykonawca winien uwzględnić w cenie 

 ofertowej. 

 

 

13)  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 

13.1.  Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

 i ich znaczeniem: 

13.1.1. Cena (ryczałtowa, ) - 95 % znaczenia, 

13.1.2. Częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię elektryczną - 5 % znaczenia, 

 

13.2.  Sposób oceny ofert: 

13.2.1. w kryterium cena punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

 najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 95 = ……… pkt  

 cena badanej oferty brutto  
 

 Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 95 punktów, inni Wykonawcy 

 odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru. 

 

13.2.2. w kryterium częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca, który zaoferuje 

 dwumiesięczny okres rozliczania za dostarczoną energię elektryczną otrzyma 5 punktów. Zaoferowanie 

 miesięcznego okresu rozliczania za dostarczoną energię elektryczną oznacza otrzymanie 0 punktów. 

 
 Brak deklaracji Wykonawcy co do częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię elektryczną lub jej 

 niejednoznaczna treść oznacza obligatoryjny miesięczny okres rozliczania za dostarczoną energię 

 elektryczną i otrzymanie 0 punktów w kryterium częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię 

 elektryczną. 

 

 Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.  

  

13.3.  Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

13.4.  Wynik: 
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13.4.1. Suma punktów uzyskanych w kryteriach cena oraz częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię 

 elektryczną Wykonawca będzie stanowić ostateczną ilość punktów poszczególnych ofert. 

13.4.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, 

 po zsumowaniu punktów otrzymanych w w/w kryteriach. 

13.4.3. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

 

13.5.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

 przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

 wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

14)  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
14.1.  O wyborze oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

 zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego. 

 
14.2.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający 

 wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny.  

 
14.3.  Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

 zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

 współpracę tych wykonawców. Umowa ta (konsorcjum) ma zawierać następujące postanowienia: 

 określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, 

 zapis dotyczy solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, 

 niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości 

 rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody zamawiającego. 

 

 
14.4.  Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego 

 terminu.  

 

15)  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 Wykonanie zamówienia nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16)  Istotne postanowienia umowy. 
 

 
1. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej 

dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę 

Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe, na warunkach określonych w ustawie – 

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), zgodnie 

z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami 

określonymi w koncesjach.  

2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są budynki Zamawiającego, tj. PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Rzeszów, 35 – 065 Rzeszów, ul. 8 Marca 8.  

3. Termin realizacji umowy: umowa wejdzie w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 

określenia w umowie, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych 

umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą lub dostosowaniem układów 

pomiarowo – rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej.  

4. Standardy jakości obsługi Zamawiającego winny być zgodne z przepisami wykonawczymi wydanymi 

na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe energii zakupionej przez Zamawiającego, a koszty bilansowania uwzględnia w cenie 

energii elektrycznej podanej w formularzu cenowym.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania - przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy - 

umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są budynki 

Zamawiającego.  

7. Rozliczenia między stronami odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych oraz cen i stawek opłat za energię elektryczną i cen i stawek opłat za usługi 

dystrybucji  określonych w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Faktury należy wystawiać 

oddzielnie na każdy obiekt.  

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia jednej  faktury  zbiorczej  dla danego 

odbiorcy/ płatnika  zawierającej wykaz PPE dla budynków i obiektów, oraz faktury  

zawierającej wykaz PPE dotyczącej oświetlenia  ulicznego. 

 
8. Ceny i stawki opłat za sprzedaż energii elektrycznej pozostaną niezmienione przez cały okres 

wykonywania umowy za wyjątkiem zapisów pkt. 9 i 10.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany określonych w ofercie cen obejmujących 

świadczenie usług dystrybucji w przypadku zmiany cen i stawek opłat Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na podstawie aktualnej taryfy 

zatwierdzonej  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w trybie określonym przez ustawę 

z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) Zmiany cen 

i stawek opłat dokonywane będą od dnia wejścia w życie nowej taryfy OSD.  

10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany określonych w ofercie cen obejmujących 

świadczenie usług dystrybucyjnych i cen sprzedaży energii elektrycznej w przypadku ustawowej 

zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT i akcyzy.  

11. W przypadku innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe 

obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności 

energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków 

nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.  

Ceny energii elektrycznej określone w niniejszej umowie w grupie taryfowej G mogą ulec zmianie 

względem tych określonych w ofercie jeśli zostaną zmienione i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. Rozliczenia z Zamawiającym będą dokonywane na podstawie cen i stawek 

opłat oraz zasad ich stosowania, wynikających z Taryfy G. Taryfa jest publikowana w Biuletynie 

Urzędu Regulacji Energetyki i wchodzi w życie po jej wprowadzeniu przez Wykonawcę do 

stosowania zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego. Zmiana ceny w tej taryfie nie wymaga 

aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia zamawiającego o tym fakcie wraz 

z załączeniem odpowiedniego dokumentu z zatwierdzeniem wysokości tej stawki przez URE.  

 

W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia 

dodatkowych opłat zgodnie z Taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia. 

 

12. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy, w przypadku:  

1) zmianie mogą ulec dane ceny jednostkowe wykazane w formularzu ofertowym w wyniku 

zmiany obowiązującej w tym zakresie stawki VAT i/lub innych obowiązujących przepisów 

prawa. Zmiany te obowiązują od dnia wejścia właściwych przepisów w życie,  

2) zmianie może ulec wskazana w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia grupa taryfowa 

dla danego punktu poboru energii elektrycznej w wyniku zmiany potrzeb Zamawiającego,  

3) w związku ze zmianą o której mowa w pkt. 2) zmianie może ulec cena za sprzedaż 

i dystrybucję 1 kWh energii dla danego punktu poboru energii elektrycznej na właściwą dla 

danej grupy taryfowej, 

4) zmniejszeniu może ulec liczba punktów poboru energii elektrycznej wymieniona 

w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. Pkt. 2) i 3) stosuje się odpowiednio,  

5) zmianie może ulec liczba punktów poboru energii elektrycznej wymieniona w Specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia. Pkt. 2) i 3) stosuje się odpowiednio,  
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6) zmianie może ulec data rozpoczęcia świadczenia sprzedaży energii w przypadku zaistnienia 

opóźnień związanych z przedłużającą się procedurą udzielania zamówienia publicznego 

lub organizacyjno - technicznymi problemami przy rozpoczęciu realizacji niniejszej umowy.  

 

13. Umowa zostanie zawarta wg ogólnych wzorów umowy stosowanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne (Wykonawcy) z uwzględnieniem istotnych postanowień SIWZ.  

14. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminach w nich określonych (minimum 14 dni), 

a w przypadku otrzymania przez Zamawiającego faktury w czasie uniemożliwiającym terminową 

zapłatę, w terminie do 7 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. Rozliczenia za dostawę 

energii odbywać się będą w miesięcznym / dwumiesięcznym* okresie rozliczeniowym.  

15. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.  

16. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody i formy pisemnej za 

wyjątkiem zmian, o których mowa jest w pkt. 9 i 10, które obowiązywać będą od dnia ich wejścia 

w życie.  

17. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy: ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.).  

18. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  

 

 

17)  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

 postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
17.1  Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

 zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).  

 

17.2.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 

 a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

 może ponieść szkodą w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

17.3.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

 zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 

 Prawo zamówień publicznych. 

  

17.4.  W postępowaniu maja zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - 

 „Środki ochrony prawnej”. 

 

Odwołanie  
17.4.  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. Z uwagi na wartość zamówienia mniejsza niż kwoty określone 

 w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

 czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę;  

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

3) wykluczenia odwołującego z posterowani o udzielenie zamówienia;  

4) odrzucenia oferty odwołującego.  

 

 

17.5.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca sie 

 niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać zadanie oraz 

 wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

 

17.6.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

 opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

 kwalifikowanego certyfikatu. 
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17.7.  Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

 w taki sposób, aby mógł on zapoznać sie z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa sie, 

 iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

 przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego 

 ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP.  

 

17.8.  Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

 poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

 lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. 

  

17.9.  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

 czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 

 czynności. 

  

17.10.  Na czynności, o których mowa w pkt 17.9, nie przysługuje odwołanie. 

  

17.11.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

 stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, 

 albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 

17.12.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

 warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

 Zamówień lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

  

17.13.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.11 i 17.12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

 w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

 o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

17.14.  Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku 

 nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie 

 później niż w terminie:  

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia,  

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych o udzieleniu zamówienia.  

 

17.15.  W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

 istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

  

17.16.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta 

 ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

17.17.  Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

 odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

 odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 

 zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie 

 o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia 

 do postępowania odwoławczego. 

 

17.18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

 otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

 rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

 Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

 elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

 kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 

 wnoszącemu odwołanie.  

 

17.19.  Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, staja się uczestnikami postępowania 

 odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej 

 ze stron. 
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17.20.  Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 

 później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycje, jeżeli zgłaszający opozycję 

 uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 

 przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu 

 opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu 

 opozycji nie przysługuje skarga. 

 

17.21.  Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami 

 i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa 

 w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.  

17.22.  Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17.17 nie mogą następnie korzystać ze środków 

 ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo 

 na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP. 

 

Skarga do sądu  

 

17.23. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

 przysługuje skarga do sądu. 

  

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

 zamawiającego.  

17.25.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

 przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

 Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

17.26.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi 

 w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

 

17.27. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

 oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

 dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.  

 

17.28.  W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć zadania odwołania 

 ani występować z nowymi zadaniami.  

 

17.29.  Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesiona po upływie terminu lub niedopuszczalna 

 z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie. 

 

17.30.  Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek 

 przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. 

  

17.31.  Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sadu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny 

 uchybienia terminowi.  

 

17.32.  Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi 

 do sądu. 

  

17.33.  Od wyroku sadu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 

 kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

 

18)  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych.  

 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

19)  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli  

            zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowe.  

 
 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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20)  Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których  mowa w art. 67 

 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą 

 one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje  udzielenie takich zamówień.  

 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

21)  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,  jakim muszą 

 odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza  ich składanie.  

 

 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

 

22)  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli  zamawiający 

 dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  

 

 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

 

 Email: sekretarz@jezowe.pl 
  

 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać 

 drogą elektroniczną. Jeśli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

 zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

 potwierdza fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub e-mailem zwrotnym.  

 Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

 

23)  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia miedzy 

 zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający  przewiduje rozliczenia w walutach 

 obcych. 

  

 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

 Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. 

 

24)  Aukcja elektroniczna.  

 

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

25)  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 

 zwrot.  

 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

26)  Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub  utworzenia 

 albo zwiększenia fundusz szkoleniowego  

 

 Zamawiający nie ma szczególnych wymagań określonych w tym zakresie. 

 

27)  Informacje o podwykonawcach:  

 
 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

 

28)  Załączniki : 
 

Załącznik nr 1. Formularz oferty 

Załącznik nr 1a Formularz cenowy do kalkulacji kosztów dostawy energii elektrycznej Taryfa C11  

Załącznik nr 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik nr 3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
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Załącznik nr 4. Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d Pzp 

Załącznik nr 5. Oświadczenie o podwykonawcach 

 

 

 

ZATWIERDZAM:         

      

 

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

        Jeżowe, 09.05.2016 r.     
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Załącznik nr 1. Formularz oferty 

 

 

Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136a 

 
Pełna, dokładna nazwa składającego ofertę:  

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

Siedziba ……………………………………………………..………………………………….................................  

Adres do korespondencji ………………………………………………………………….……................................ 

REGON …………………………………….................NIP ……..........................……………………………….…  

Tel. ………………………………………….................Fax........................... ………………………………………  

e-mail ……………………………................ adres strony internetowej ……….................…………………..……..  

Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty): Imię i nazwisko …………………… ………………………….  

Tel. ………………………………….. Fax ……………..……...........  E-mail …………………….......................... 

 

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, w siedzibie i na stronie internetowej Gminy Jeżowe składam ofertę do przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.:  Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży 

energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia 

ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy Jeżowe, w zakresie, terminie i warunkach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia za cenę: 

 

 

1. Ogółem sprzedaż i dystrybucja dla budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe   

w taryfie C11 

 

 

Cena Netto :  .........................................zł. / słownie : ...........................................................................  

Vat: ............................................................. 

Cena Brutto: ............................................. zł. / słownie: ……………………………………………….. 

 

2. Ogółem sprzedaż i dystrybucja dla budynków i obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarki    

    Komunalnej w Jeżowem  w taryfie C11 

 

 

Cena Netto :  .........................................zł. / słownie : ...........................................................................  

Vat: ............................................................. 

Cena Brutto: ............................................. zł. / słownie: ……………………………………………….. 

 

3. Ogółem sprzedaż i dystrybucja dla budynków i obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Jeżowem  w taryfie C12A 

 

 

Cena Netto :  .........................................zł. / słownie : ...........................................................................  

Vat: ............................................................. 

Cena Brutto: ............................................. zł. / słownie: ……………………………………………….. 
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2. DANE DO OCENY OFERTY w kryterium Częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię elektryczną, 

zgodnie z punktem 13.3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

…………………………………………………………………………………………..*  

 
* należy wpisać oferowaną częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię elektryczną. Brak deklaracji 

Wykonawcy co do częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię elektryczną lub jej niejednoznaczna treść 

oznacza obligatoryjny miesięczny okres rozliczania za dostarczoną energię elektryczną i otrzymanie 0 punktów  

w kryterium Częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię elektryczną.  

 

 

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

Data     

...........................................................  
Podpis  
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Załącznik nr 1a  

1. Formularz cenowy do kalkulacji kosztów dostawy energii elektrycznej la budynków i obiektów 

zarządzanych przez Gminę Jeżowe   w taryfie C11   

 
( Dopuszczamy zmianę jednostki z kWh na kW ) 

 

Taryfa C11  

 

Taryfa C-11  
Lp.  Nazwa  Jm  Ilość  Cena 

jednostkowa* 

(zł)  

Wartość netto  

( zł)  

(kol.4*kol5)  

1  2  3  4  5  6  

Obrót – Energia elektryczna    
1.  Sprzedaż energii 

elektrycznej  

kWh     

2.  Opłata handlowa (1)  m-c     

Dystrybucja - energia elektryczna 

3.  Składnik stały stawki 

sieciowej (2)  

kW/m-

c  

   

4.  Składnik opłaty 

przejściowej (2)  

kW/m-

c  

   

5.  Składnik zmienny 

stawki sieciowej  

kWh     

6.  Stawka jakościowa  kWh     
7.  Stawka opłaty 

abonamentowej w 

rozliczeniu 2 

miesięcznym(1)  

m-c     

Razem netto   

VAT  23 %   

Razem brutto  
Uwagi :  

(1)Wartość wynikająca z przemnożenia ilości układów pomiarowych i okresu obowiązywania umowy   

      *  m-cy  

(2)Wartość wynikająca z sumarycznej mocy zainstalowanej na wszystkich obiektach i okresu obowiązywania  

      umowy 

(3) Cenę należy wpisać w złotych polskich z dokładnością według poniższego wzoru 1 kWh – 0,0000 (cztery 

miejsca po przecinku) 
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Załącznik nr 1a  

2. Formularz cenowy do kalkulacji kosztów dostawy energii elektrycznej la budynków i obiektów 

zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem   w taryfie C11 
 

       ( Dopuszczamy zmianę jednostki z kWh na kW ) 

 

Taryfa C11  

 

Taryfa C-11  
Lp.  Nazwa  Jm  Ilość  Cena 

jednostkowa* 

(zł)  

Wartość netto  

( zł)  

(kol.4*kol5)  

1  2  3  4  5  6  

Obrót – Energia elektryczna    
1.  Sprzedaż energii 

elektrycznej  

kWh     

2.  Opłata handlowa (1)  m-c     

Dystrybucja - energia elektryczna 

3.  Składnik stały stawki 

sieciowej (2)  

kW/m-

c  

   

4.  Składnik opłaty 

przejściowej (2)  

kW/m-

c  

   

5.  Składnik zmienny 

stawki sieciowej  

kWh     

6.  Stawka jakościowa  kWh     
7.  Stawka opłaty 

abonamentowej w 

rozliczeniu 2 

miesięcznym(1)  

m-c     

Razem netto   

VAT  23 %   

Razem brutto  
Uwagi :  

(1)Wartość wynikająca z przemnożenia ilości układów pomiarowych i okresu obowiązywania umowy   

      *  m-cy  

(2)Wartość wynikająca z sumarycznej mocy zainstalowanej na wszystkich obiektach i okresu obowiązywania  

      umowy 

(3) Cenę należy wpisać w złotych polskich z dokładnością według poniższego wzoru 1 kWh – 0,0000 (cztery 

miejsca po przecinku) 
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Załącznik nr 1a  

3. Formularz cenowy do kalkulacji kosztów dostawy energii elektrycznej la budynków i obiektów 

zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem   w taryfie C12A 
      ( Dopuszczamy zmianę jednostki z kWh na kW ) 

 

 

Taryfa C11  

 

Taryfa C-12A 
Lp.  Nazwa  Jm  Ilość  Cena 

jednostkowa* 

(zł)  

Wartość netto  

( zł)  

(kol.4*kol5)  

1  2  3  4  5  6  

Obrót – Energia elektryczna    
1.  Sprzedaż energii 

elektrycznej  

kWh     

2.  Opłata handlowa (1)  m-c     

Dystrybucja - energia elektryczna 

3.  Składnik stały stawki 

sieciowej (2)  

kW/m-

c  

   

4.  Składnik opłaty 

przejściowej (2)  

kW/m-

c  

   

5.  Składnik zmienny 

stawki sieciowej  

kWh     

6.  Stawka jakościowa  kWh     
7.  Stawka opłaty 

abonamentowej w 

rozliczeniu 2 

miesięcznym(1)  

m-c     

Razem netto   

VAT  23 %   

Razem brutto  
Uwagi :  

(1)Wartość wynikająca z przemnożenia ilości układów pomiarowych i okresu obowiązywania umowy   

      * m-cy  

(2)Wartość wynikająca z sumarycznej mocy zainstalowanej na wszystkich obiektach i okresu obowiązywania  

      umowy 

(3) Cenę należy wpisać w złotych polskich z dokładnością według poniższego wzoru 1 kWh – 0,0000 (cztery 

miejsca po przecinku) 
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Załącznik nr 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 
Przystępując do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usługi kompleksowej 

polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji 

na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz 

jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe, 

 
 

oświadczam, że (podać pełna nazwę lub imię i nazwisko oraz dokładny adres wykonawcy) 

 

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

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

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

 

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

dotyczące:  

 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

 posiadania wiedzy i doświadczenia,  

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

………………………………….  
Data  

 

………………………………….  

Podpis lub podpisy 
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Załącznik nr 3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 
Przystępując do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usługi kompleksowej 

polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji 

na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz 

jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe, 

 
 

oświadczam, że (podać pełna nazwę lub imię i nazwisko oraz dokładny adres wykonawcy) 

 

 

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

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

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

 

nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….  

Data  

 

………………………………….  

Podpis lub podpisy 
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 Załącznik nr 4. Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d Pzp 

 

 

 

 

Informacja 

w zakresie art. 26 ust. 2d Pzp 
(dotyczy grupy kapitałowej) 

 

 

Przystępując do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu 

świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów 

zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe, 

 
 

Wykonawca pod nazwą (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz dokładny adres wykonawcy) 

 

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

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

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

oświadcza, że:  

 

 nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).*  

 

 należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i jako załącznik 

do oferty składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2013 r., poz. 907 ze zm.). *  
* odpowiednio skreślić 

 

 

 

………………………………….  

Data  

 

………………………………….  

Podpis lub podpisy 
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Załącznik nr 5. Oświadczenie o podwykonawcach 

 

 

 

Oświadczenie 

 
 

Przystępując do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu 

świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów 

zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe, 

 
ogłoszonego przez Gminę Jeżowe, 

 

oświadczam, że (podać pełna nazwę lub imię i nazwisko oraz dokładny adres wykonawcy) 

 

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

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

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

przedmiot zamówienia zamierzam/my wykonać siłami własnymi / przy udziale podwykonawców 

(*niepotrzebne skreślić). 

 

 

Lp. Wykazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 

  

  

  

 

 

 

………………………………….  
Data  

 

………………………………….  

Podpis lub podpisy 
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Oświadczenie 

 

 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usługi kompleksowej 

polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji 

na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz 

jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe, 

 

 
 

1. Oświadczam, że przystępując do przetargu nieograniczonego będę związany/na ofertą przez 30 dni licząc 

od terminu otwarcia ofert.  

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

  

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogólnych warunków umowy i akceptuję jej brzmienie oraz 

deklaruję gotowość do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

  

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….  

Data  

 

………………………………….  

Podpis lub podpisy 


