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WARUNKI  ZAMÓWIENIA 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 

SOCHACZEW  SP. Z O.O. 

ADRES: 96-500 SOCHACZEW 

AL. 600 – LECIA 90 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W 

TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO POD NAZWĄ 

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” 

dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w 

Sochaczewie. 

 

 

Sochaczew, maj 2016 r. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 

adres: 

Al. 600 – lecia 90,  96-500 Sochaczew 

Tel. 46/8629200 

Fax 46 8629200 

E-mail: sekretariat@pecsochaczew.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego           

www. pec.sochaczew.pl  od  dnia 16.05.2016 r. 

II. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Warunków 

Zamówienia, stanowiącym ich  integralną część. 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada 

aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki – Załącznik nr 4. 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie; 

 warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4. 

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

 warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4. 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

 warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4. 

5) Złożą prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy ofertę cenową na formularzu oferty –           

Załącznik nr 2. 

6) Złożą prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy  formularz cenowy – Załącznik nr 3 
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2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

analizy i oceny dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy, według 

kryterium „spełnia – nie spełnia”.  

 

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający           

i  Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie się w formie faksu, 

na nr faksu Zamawiającego: 46 86 292 00 wew. 25 lub elektronicznie e-mail:  

sekretariat@pecsochaczew.pl 

2. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje w sposób jak opisany w pkt. 1 niniejszego działu, 

umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią.  

4. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio 

podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 

jest: 

Pan  Jerzy Rauzer – tel. 46 862 92 00 wew. 31  lub  e-mail: sekretariat@pecsochaczew.pl 

VI. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

VII. Termin związania ofertą  

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 

cena.  

2. Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny oraz według wzorów dokumentów 

z opisanymi w dziale  IV.  

3. W sytuacjach budzących wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

4. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, 

z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest 

nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi 

być uzupełniony napisem (np. w formie pieczątki), z którego można odczytać 

co najmniej nazwisko podpisującego. 

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 

wyłącznie Wykonawcę. 

6. Wykonawca może złożyć ofertę: 



 4  

 

 

a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, 

b. drogą pocztową na adres Zamawiającego,  

c. faxem na numer faksu Zamawiającego: 46 862 92 00 wew. 25, 

d. elektronicznie  na e-mail  Zamawiającego: sekretariat@pecsochaczew.pl. 

7. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany lub 

wycofać złożoną ofertę.  

8. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może:  

a. złożyć nową ofertę 

b. zmienić ofertę  

tylko i wyłącznie  wtedy gdy Zamawiający uzna, że podejmuje dalsze pertraktacje, z 

wytypowanymi w oparciu o dotychczas złożone oferty, Wykonawcami. 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy  przesłać lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 02.06.2016 r. 

- adres siedziby Zamawiającego Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew 

      - numer faxu Zamawiającego 46 86 292 00 wew. 25 

- e-mail  Zamawiającego: sekretariat@pecsochaczew.pl 

2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca.  

X. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Wartość brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych brutto 

określonych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Warunków 

Zamówienia, oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków 

Zamówienia. 

2. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który 

stanowi Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia. 

3. Wartości zawarte w Formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być wyrażone 

w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym o którym mowa powyżej muszą być 

wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 

polskich. 

6. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania 

oferty. 

7. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu cenowym 

będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

8. Cena jednostkowa brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej 

podatkiem akcyzowym.  

9. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane 

z wykonaniem zamówienia. 

10. Cena nie podlega waloryzacji. 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1. W pierwszej części konkursu ofert przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się 

kryterium ceny – 100%. 

mailto:sekretariat@pecsochaczew.pl
mailto:sekretariat@pecsochaczew.pl
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2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą  dla Zamawiającego. 

XII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 

(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

2. Zamawiający powiadamia Wykonawcę, którego ofertę  jako najkorzystniejszą wybrano 

o terminie zawarcia Umowy 

3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 

uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzi 

jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 

XIII. Istotne postanowienia umowy/Projekt umowy  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

które są korzystne dla Zamawiającego: 

- Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym 

2. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni 

wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

3. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru 

(Załącznik nr 5), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.  

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) odrzucenia oferty odwołującego.  

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni zgodnie z punktem 14 Instrukcji PEC Sochaczew 

Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.   

XVI. Informacja dotycząca udzielenia zamówienia uzupełniającego  

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie 

odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Maksymalny zakres zamówień 

uzupełniających wynosi 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające 

dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem. 
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XVII. Zaliczki  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

XVIII. Informacje uzupełniające  

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

2. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców biorących w nim udział.   

XIX. Wykaz załączników do SIWZ  

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy  

Sochaczew 16.05.2016 r.     ZATWIERDZAM: 


