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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

na: 
„Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach, a takŜe na potrzeby budynków mieszkalnych i 

budynków związanych z infrastruktur ą naszego Domu” 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia  jest prowadzone  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 
2008 r. nr 171, poz.1058, ze zm.), zwaną dalej „Pzp” oraz zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia zwaną dalej „SIWZ” . 
 
1.  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej  w KrzyŜanowicach 

                       27-100 IłŜa 
Mail               dpomocy@kki.pl  
                       www.dompomocy.kki.pl 
 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie  „przetargu nieograniczonego”. 
 
3. Przedmiotem zamówienia jest:  
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w KrzyŜanowicach, a takŜe na potrzeby budynków mieszkalnych i budynków 
związanych z infrastrukturą naszego Domu. 
3.1 Zakres zamówienia obejmuje: 
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej i dostawa jej do wszystkich 
budynków związanych z infrastrukturą naszego domu , opomiarowany  jednym punktem 
pomiarowym. 
 
Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
energetyczne oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.05. 2007 r. szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektrotechnicznego ( Dz. U. z Nr 93 z 29.05.2007 
poz.623) i Polskimi normami. Planowane całkowite zuŜycie energii w okresie  1 rok     
225 084 kWh, w tym:   
 
Taryfa  G-11                                                                                                     225 084      kWh 
 
Moc zamówiona wynosi  180kW  na 1 rok 
 
CPV  09310000-5  elektryczność 
 
3.2 Zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 20% wartości realizowanego 
zamówienia podstawowego wynikające z przyłączenia nowych  odbiorników energetycznych 
i rozbudowy istniejących obiektów. 
4. Termin realizacji zamówienia:     1 rok  od dnia podpisania umowy 
5. Warunki udziału w postępowaniu. 
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niŜej podane 
warunki: 
5.1 spełnią warunki określone w art.22 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
zamówienie  publiczne art.24  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
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zamówień publicznych( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008 r. nr 171, 
poz.1058, ze zm.), 
 
Składając  ofertę  w postępowaniu  zamówienie publiczne prowadzonym  w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej 
w Krzy Ŝanowicach”    
Oświadczamy, iŜ: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne 
zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 

 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust 1 i 2 ustawy 

 a)  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie 
wyrządziliśmy szkody  nie wykonując zamówienia lub wykonując  je nienaleŜycie, a 
szkoda ta nie został dobrowolnie  naprawiona  do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe 
niewykonanie  lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie 
ponosimy odpowiedzialności,  
 b)  nie otwarto w stosunku do nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 
po ogłoszeniu upadłości zawarliśmy układu zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego:* 
 c)  nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  uzyskaliśmy przewidywane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu;* 
 d)  osoby fizyczne, wspólnicy spółek jawnych, partnerzy  lub członkowie 
zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych oraz  
komandytowo-akcyjnych, urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych, 
nie były prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 
 e)  wobec przedmiotu zbiorowego, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  za 
czyny zabronione  pod groźbą kary; 
 f)  spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1-3. 
 g)  nie wykonaliśmy bezpośrednio czynności związanych z 
przygotowaniem prowadzonego postępowania ani posługiwaliśmy się  w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
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 h)   oświadczamy, Ŝe złoŜone przez nas informacje są zgodne z prawdą. Na 
kaŜde Ŝądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.  

 
5.2 posiadają aktualną koncesję na sprzedaŜ energii elektrycznej,  
5.3 posiadają zawartą umowę o świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym  na terenie   miejscowości KrzyŜanowice 
. 
Ocena spełnienia  warunków  w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymaganych 
przez Zamawiającego. 
6. Oświadczenia lub dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy. 
6.1 Na podstawie spełnienia warunków , o których mowa w pkt 5.1 niniejszej specyfikacji, 
oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębnie przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert,  
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie  zdrowotne i społeczne , lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu – wystawienie nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
3)oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz 
nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp – wg załącznika nr 2 do SIWZ; 
6.2 Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5 B) niniejszej specyfikacji, 
oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
- kopię aktualnej koncesji na sprzedaŜ energii elektrycznej; 
6.3 Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5c) niniejszej specyfikacji, 
oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
- oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zawartej waŜnej umowy o świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym  na 
terenie miejscowości KrzyŜanowice. 
UWAGA: 
Zamawiający zgodnie   z art. 26 ust. 3 i ust 4 Pzp, wezwie tych Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złoŜą oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 6 niniejszej 
SIWZ do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie , chyba  Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania : 
oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków 
udziału w niniejszym postępowaniu nie później niŜ w dniu wyznaczonym przez 
Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń   lub dokumentów. 
Zamawiający w razie potrzeby, wezwie równieŜ do złoŜenia wyjaśnień dotyczących 
złoŜonych oświadczeń i dokumentów. Brak uzupełnienia (oświadczeń, dokumentów ) lub 
złoŜenia wyjaśnień przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
spowoduje wykluczenie  tego Wykonawcy z postępowania a złoŜona oferta zostanie uznana 
za odrzuconą- art. 24 ust. 2 pkt 3) i art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 
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7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz informacje 
przekazywane będą drogą pisemną lub faksem.   Przekazywane faksem oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje kaŜda ze stron na Ŝądanie  drugiej  niezwłocznie 
potwierdzi fakt ich otrzymania. 
Za datę powzięcia  wiadomości , o których mowa powyŜej, uwaŜa się dzień, w którym strony 
postępowania mogły zapoznać się z przekazaną faksem wiadomością. O braku czytelności 
wiadomości przekazanej faksem, strona otrzymująca  faks powinna natychmiast powiadomić 
stronę, która wiadomość faxem przekazała ( brak informacji oznaczać będzie , Ŝe strona 
otrzymująca fax mogła zapoznać się  z jego treścią ). 
 Wiadomości dotyczące wszystkich wykonawców będą przesyłane faksem wszystkim 
wykonawcom oraz zamieszczane na stronie internetowej: www.dompomocy.kki.pl  
- zgodnie z przepisami Ustawy Pzp. 
Zawiadomienia oraz informacje dotyczące protestów przekazywane faksem będą 
niezwłocznie potwierdzone pisemnie. 
Do Zamawiającego:  
nr telefonu    048/ 616 37 46 
nr faksu   048/ 616 37 46 
 
Dom Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 
do godz 15.00. W pozostałe dni oraz dni świąteczne  Dom nieczynny. 
Skuteczne przyjmowanie korespondencji  przez Dom moŜe się odbywać tylko w wyŜej  
określonych  dniach i godzinach pracy. Do porozumiewania się z Wykonawcami  
upowaŜnione są następujące osoby: 
Postuła Szymon ; Dąbek Halina  
nr telefonu 048/ 616 37 46  
 
Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez osobę (-y) uprawnioną(-e) do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. JeŜeli upowaŜnienie  do złoŜenia oferty nie wynika 
z dokumentów wymienionych  w pkt 6 . niniejszej specyfikacji,  naleŜy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie . 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz  z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
 
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców , kaŜdy ze wspólników 
musi złoŜyć dokumenty wymienione w pkt 6.1 Pozostałe dokumenty będą traktowane jako 
wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Do 
oferty naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo , podpisane przez osoby  upowaŜnione do 
składania oświadczeń woli kaŜdego ze wspólników . 
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 
 
 8. Wymagania dotyczące wadium : 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
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1) Na podstawie art. 45 ust. 1 i 4 ustawy Pzp. Wykonawca przystępując do przetargu jest 
obowiązany wnieść wadium  w wysokości  3.390,-.zł. 
2) Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą , zgodnie z postanowieniem w pkt 
9 . niniejszej SIWZ i moŜe być wniesione, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.:  w pieniądzu, 
poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej ( 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych  przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158z późn. zm.).  Zgodnie z art. 45 ust. 3ustawy 
Pzp. Wadium w wyŜej określonej wysokości powinno być wniesione w okresie przed 
upływem terminu składania  ofert ( najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert i przed 
wyznaczoną godziną składania ofert). 
3) Wadium wnoszone w formie pienięŜnej, zgodnie  z art. 45 ust.7 ustawy Pzp., naleŜy 
wpłacić przelewem na konto: 
Bank  23 912 90001 000 000 000 954 0004  z dopiskiem „ Wadium w przetargu 
nieograniczonym na: „Dostawę energii elektrycznej  na potrzeby oświetlenia 
zewnętrznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach, a takŜe na 
potrzeby budynków mieszkalnych i budynków związanych z infrastruktur ą naszego 
Domu”. 
4) Wadium wnoszone w formie innej niŜ pieniądz – w kasie Domu Pomocy Społecznej . 
Wadium takie powinno gwarantować wpłatę naleŜności w przypadkach określonych w art.46 
ust 5 ustawy Pzp w sposób nieodwołalny, bez warunkowy i na pierwsze Ŝądanie 
Zamawiającego. PowyŜsze zapisy muszą być zawarte w treści stosownego dokumentu. 
5) Zamawiający niezwłoczne dokona zwrotu wadium jeŜeli znajdzie okoliczność, o której 
mowa w art. 46 ust. 1i2 ustawy Pzp. Oraz zgodnie z art. 46 ust. 4 . 
JeŜeli znajdzie przypadek, o którym mowa w art. 94 ustawy Pzp. , tj umowa będzie zawarta 
po upływie terminu związania z ofertą , Zamawiający zwróci wadium po podpisaniu umowy. 
6) W przypadku zwrócenia wadium na podstawie art. 46. ust.2 pkt 2i3 Zamawiający zaŜąda 
ponownego wniesienia wadium w określonym terminie , jeŜeli w wyniku ostatecznego 
rozstrzygnięcia  protestu uniewaŜniono czynności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenie 
oferty. 
7) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeŜeli zajdzie  okoliczność, o której 
mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 
 
9. Termin związania ofertą: 
1) Okres związania Wykonawcy złoŜoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w 30 –tym dniu  od upływu terminu ich 
składania . JeŜeli termin związania z ofertą kończy się w dniu ustawowo wolnym od pracy , 
dniem ostatnim związania ofertą będzie dzień następny po dniu ustawowo wolnym od pracy – 
art. . 115 KC. 
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy  jednak niŜ 30 dni. 
3) W przypadku zaistnienia okoliczności , o których mowa w pkt  2 zaleca się aby 
Wykonawca niezwłocznie udzielił Zamawiającemu odpowiedzi. KaŜdy z Wykonawców  ma 
prawo odmówić wyraŜenia zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą, bez podawania 
przyczyny swojej odmowy. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, 
nie powoduje utraty wadium. 
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4) Zgoda na przedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo , jeŜeli nie jest to moŜliwe , z wniesieniem 
nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą . 
5) Oferta, na którą jest brak zgody Wykonawcy na przedłuŜenie okresu związania z ofertą 
spowoduje wykluczenie tego Wykonawcy z postępowania zgodnie z art.24 ust.2 pkt4 ustawy 
Pzp, a oferta zostanie odrzucona  - art. 24 ust.4 ustawy Pzp.  
 
10. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1) oferta winna składać się z:1) wypełnionego formularza oferty ( wg załącznika. Nr 1 do 
SIWZ) 
2) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( zał. Nr 2 do SIWZ) 
3) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt   6 SIWZ, 
4) propozycje umowy na realizację dostaw energii elektrycznej z ( ewentualnym) 
uwzględnieniem istotnych warunków umowy stanowiących zał. Nr 3  do SIWZ, 
5) dowód wniesienia wadium. 
 
Oferta ma być sporządzona w języku polskim pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej. 

Wykonawca winien ofertę umieścić wewnątrz opakowania, na którym naleŜy zamieścić 
następujące informacje: oferta na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 

zewnętrznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach, a takŜe na 
potrzeby budynków mieszkalnych i budynków związanych z infrastruktur ą naszego 

Domu” 
Na opakowaniu zaleca się równieŜ umieszczenie adresu Wykonawcy oraz zapis „ nie 
otwierać przed dniem  01.12.2009 przed godziną  10.30” 
W przypadku braku  powyŜszych informacji na opakowaniu oferty Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe  z tego braku, np. przykładowe otwarcie oferty przed 
terminem otwarcia , a w przypadku składania oferty pocztą kurierską – za jej nie otwarcie  w 
trakcje sesji otwarcia ofert. 
 
ZłoŜona oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia w miejscach „ data i podpisy 
Wykonawcy” winny być podpisane  przez Wykonawcę  lub osobę(y) do reprezentowania  
Wykonawcy  i opatrzenie datą. Podpis powinien być czytelny. Dopuszcza się podpis 
nieczytelny łącznie z przystawieniem pieczątki , z której jasno wynika czyj podpis widnieje 
na dokumencie. Przypadku składania podpisu przez osobę uprawnioną , do dokumentów 
naleŜy załączyć odpowiednie upowaŜnienie Wykonawcy na Tę ( e) osobę (y) . Zgodnie z art. 
23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. 
- utworzenie konsorcjum do realizacji zamówienia pod warunkiem wskazania lidera. 
W przypadku złoŜenia oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do 
reprezentowania wykonawców w postępowaniu-pełnomocnictwo naleŜy przedłoŜyć w 
oryginale lub potwierdzone notarialnie. 
Wykonawca sporządzi „ Wykaz osób ( firm)” , które będą realizowały przedmiot zamówienia 
oraz wskaŜe zakres realizacji zamówienia  przez podwykonawcę.  Wykonawca niema prawa 
powierzyć wykonania dzieła w całości  lub w części  innemu podwykonawcy, niŜ 
zgłoszonemu bez zgody Zamawiającego. Zmiana podwykonawcy moŜe nastąpić  wyłącznie 
przy zachowaniu co najmniej takich samych lub lepszych moŜliwości jakie prezentował 
dotychczasowy podwykonawca.   
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11. Miejsce oraz termin składania ofert: 

11.1 Miejsce składania ofert: 

Siedziba Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w 
KrzyŜanowicach  27-100 IłŜa 

– Biuro nr 3, parter. 
11.2 Termin składania ofert: 
Oferty naleŜy składać w godzinach pracy Domu Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach 
(poniedziałek -piątek od 700 do 1500; ) do dnia  01.12.2009 r. do godz. 1000. Bezpośrednio 
przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi dnia 01. 12.2009r. o godz. 1030 w siedzibie 
Zamawiającego, a następnie zostaną podane: adresy wykonawców, ceny, terminy wykonania 
zmówienia, okres gwarancji i warunki płatności. Następnie Komisja Przetargowa dokona 
oceny ofert złoŜonych przez Wykonawców. 
11.3 Udostępnienie ofert: 
Zaleca się aby ewentualne udostępnianie ofert odbywało się na poniŜszych zasadach: 

a) Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o 
udostępnienie treści wskazanej oferty, 
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie zastrzeŜenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 
c) po przeprowadzeniu powyŜszych czynności Zamawiający ustali miejsce, 
termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje Wykonawcę w 
pisemnym zawiadomieniu. 
d) z udostępnienia ofert zostanie spisana notatka potwierdzona podpisami przez obie 
strony. 

12. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
1) Cena oferty powinna zawierać określone z dokładnością nie większą niŜ dwa miejsca po 
przecinku ceny jednostkowe    netto energii elektrycznej w rozliczeniu całodobowym    dla 
poszczególnych taryf – zgodnie z tabelą zamieszczoną w formularzu oferty 3) Cenę oferty 
naleŜy wyliczyć  wypełniając tabele nr 1,  w formularzu oferty 
następnie wpisać w druku łączną wartość . Ceny jednostkowe w ofercie mogą być podane z 
dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast łączna wartość brutto powinna być 
wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wypełnienie tabel zamieszczonych w formularzu cenowym jest obowiązkowe. Zamawiający 
dopuszcza uzupełnienie oferty o dodatkowe elementy informacyjne precyzujące złoŜoną 
ofertę. 

13. Kryterium      wyboru      oferty      najkorzystniejszej      będzie      cena      oferty      
brutto 
– 100%. 
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według wzoru: 

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość 
punktów gdzie: 
Cn – najniŜsza cena spośród ofert nie 
drzuconych, Cof.b. – cena oferty badanej 
nie odrzuconej, 100 – wskaźnik stały,  
100% – procentowe znaczenie kryterium 
ceny. 

14. Z wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę na przedmiotowe zadanie zostanie 
podpisana umowa. Ogólne warunki umowy na dostarczenie energii elektrycznej zawiera 
załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. O terminie zawarcia umowy, Wykonawca wybranej 
oferty, zostanie poinformowany po upływie terminu na wnoszenie protestów. 
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15  Zamawiający nie będzie wymagał złoŜenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
16W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w 
dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”, 
określające zasady wnoszenia protestów i odwołań . 
17 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
18 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
19 Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
20 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
21 Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w 
punkcie nr 1 niniejszej  specyfikacji. 
22 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się 
będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 

23 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
24 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Załączniki: 
1.wzór oferty 
2.wzór oświadczenia  
3.gólne Warunki Umowy na dostarczenie energii elektrycznej 
 

 

Opracował:       Postuła Szymon 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                               

KrzyŜanowice dnia   20.11.2009 r. 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 1 

 ………………………………….. 

 

Nazwa firmy (wykonawcy): ..................................................................  
 
.......................................................................................................  
 
Adres wykonawcy: ...............................................................................  
 
.............................................................................. 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 

 
.............................................................................. 
adres e-mail wykonawcy 

 
.............................................................................. 
adres strony www. wykonawcy 

Formularz oferty 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : 

„Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach, a takŜe na potrzeby budynków mieszkalnych i 

budynków związanych z infrastruktur ą naszego Domu” 

 
Kod CPV:  
CPV  09310000-5 elektryczność 
 

oferujemy wykonanie zamówienia stosując poniŜsze ceny jednostkowe brutto: 

Tabela 1 - Energia elektryczna 
 

 Przewidywana cena wartość brutto 
grupa taryfowa ilość energii w jednostkowa [zł]  

 okresie 1 Rok brutto  
 [kWh] [zł/kWh]  
G-11    
Energia elektryczna razem    
Suma opłat handlowych    

Łączna wartość brutto zamówienia 

Łączna wartość brutto: 
Energia elektryczna razem + opłaty dystrybucyjne zmienne razem + Razem opłaty 
Stałe 
słownie (  

.......................................................................................................................................................................) 
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Uwaga: 
Wykonawca w cenie jednostkowej 1 kWh energii elektrycznej powinien uwzględnić wszystkie 
koszty związane z realizacją zamówienia inne niŜ wymienione w tabeli nr 1  

1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty, a takŜe podpiszemy umowę zgodnie z istotnymi postanowieniami, o których mowa w 
załączniku nr 3 SIWZ. 
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.  30   dni 
3. Oświadczamy, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne 
warunki umowy zostały przez nas  uwzględnione w umowie  i zobowiązujemy się, 

w  przypadku  wybrania  naszej  oferty,  do zawarcia  umowy  na  wyŜej  wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz Ŝe złoŜyliśmy wszystkie wymagane dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków. 

5. Informacja o zamiarze zatrudnienia podwykonawców: ..................................................................  
6. Załączamy kopię koncesji na sprzedaŜ energii elektrycznej, zgodnie z decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki nr ............................................... z dnia .......................................................  
7. Załączamy oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zawartej waŜnej umowy 

o świadczenie usług dystrybucji  energii elektrycznej zawartej z  Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego działającym na terenie miejscowości KrzyŜanowice 

inne załączniki: 

Podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy 
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące postępowania na: 
„Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w KrzyŜanowicach, a takŜe na potrzeby budynków mieszkalnych i budynków związanych 
z infrastrukturą naszego Domu” 

1. Niniejszym oświadczamy, Ŝe przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z opisem w SIWZ 

oraz w wymaganym terminie. 

2. Niniejszym oświadczamy, Ŝe w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się zawrzeć 

umowę o realizacji zamówienia po upływie 7 dni od daty oficjalnego powiadomienia o wyborze 

naszej oferty. 
3. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy Pzp oraz nie podlegamy 

wykluczeniu z przetargu z powodów wyszczególnionych w art.24 ustawy Pzp.  
zgodne z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

Zamówień Publicznych z późniejszymi zm. 
 
Składając  ofertę  w postępowaniu  zamówienie publiczne prowadzonym  w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej 
w Krzy Ŝanowicach”    
Oświadczamy, iŜ: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne 
zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 

 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

   4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust 1 i 2 ustawy 

 a)  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie 
wyrządziliśmy szkody  nie wykonując zamówienia lub wykonując  je nienaleŜycie, a 
szkoda ta nie został dobrowolnie  naprawiona  do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe 
niewykonanie  lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie 
ponosimy odpowiedzialności,  
 b)  nie otwarto w stosunku do nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 
po ogłoszeniu upadłości zawarliśmy układu zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego:* 
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 c)  nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  uzyskaliśmy przewidywane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu;* 
 d)  osoby fizyczne, wspólnicy spółek jawnych, partnerzy  lub członkowie 
zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych oraz  
komandytowo-akcyjnych, urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych, 
nie były prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 
 e)  wobec przedmiotu zbiorowego, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  za 
czyny zabronione  pod groźbą kary; 
 f)  spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1-3. 
 g)  nie wykonaliśmy bezpośrednio czynności związanych z 
przygotowaniem prowadzonego postępowania ani posługiwaliśmy się  w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
 h)   oświadczamy, Ŝe złoŜone przez nas informacje są zgodne z prawdą. Na 
kaŜde Ŝądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.  

                        

4. Posiadamy uprawnienia ( koncesję ) do wykonywania działalności w zakresie niniejszego 
zamówienia. 

5. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz kadrą 
pracowniczą zdolną do wykonania przedmiotowego zadnia. 
6. Nasza firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej naleŜyte i 
terminowe wykonanie zadania przetargowego. 

data podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 

do reprezentowania firmy. 

 
 
 
* niewłaściwe skreślić 
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Ogólne Warunki Umowy  

na dostarczenie energii elektrycznej 

 

W dniu ............................ między: ..................................., zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 

1. ......................................................., 

a, …………………………………………………………. z siedzibą: w 
………………………………………. 
, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

2. ...................................................., 

3. ...................................................., 

którzy oświadczają, Ŝe: 

4. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……., X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………., 

5. posiada NIP …………………., REGON ……………………………, 

6. posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z …………. Sp. z o. 
o., będącą operatorem systemu dystrybucyjnego, zwaną dalej OSD, 

7. posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer ………………….. z dnia ………………….. 
20….r., 

uzgodniono: 

 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 
z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi 
zmianami) i w związku  
z art. 6 ust. 1 tej ustawy, zostanie zawarta umowa na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 
ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz.625 z późniejszymi zmianami), obejmująca 
usługę kompleksową w zakresie świadczenia usług dystrybucji oraz sprzedaŜy energii elektrycznej, o 
następującej treści: 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

3. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych z 
dostarczaniem energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego, budynków mieszkalnych i 
budynków związanych z infrastrukturą Domu Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach, ujętych w 
załączniku nr 1 na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz w wydanych na jej 
podstawie aktach wykonawczych. 

4. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w 
art. 5 ust. 3 Prawo energetyczne. 

JeŜeli nic innego nie wynika z postanowień Porozumienia, uŜyte w nim pojęcia oznaczają: 

a) Umowa – umowa kompleksowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaŜy i umowy o 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, 

b) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
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dystrybucją energii elektrycznej; 

c) faktura rozliczeniowa – faktura, w której naleŜność dla Wykonawcy określana jest na 
podstawie odczytów układów pomiarowych; 

d) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami układu 
pomiarowo-rozliczeniowego. 

 

§ 2 

Podstawowe zasady dostarczania energii elektrycznej 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy energii elektrycznej i do dostarczenia jej, za 
pośrednictwem świadczącego usługi dystrybucji OSD, a Zamawiającym zobowiązuje się do kupna 
energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

2. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy 
szacuje się  
w wysokości ........................ kWh. 

7. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zuŜywana będzie na potrzeby odbiorcy 
końcowego, co oznacza Ŝe Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu 
ustawy Prawo energetyczne. 

§ 3 

Standardy jakości obsługi 

1. Standardy parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej oraz jakości 
obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne. 

2. Za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007r. poz. 623) z 
późniejszymi zmianami, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługują bonifikaty 
ustalone w sposób określony w § 37 ust. 1 i § 37a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128 poz. 895). 

3. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego 
pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 38 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128 
poz. 895) lub w kaŜdym  później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 

 

§ 4 

Podstawowe obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:  

1. Pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami 
prawa. 

2. Terminowego regulowania naleŜności za zakupioną energię elektryczną. 

3. Powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zuŜycia energii elektrycznej w 
przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych 
punktach poboru. 
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§ 5 

Zasady rozliczeń 

a) Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii 
elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi dla grupy taryfowej: 

1. grupa taryfowa .....................- ................ zł/kWh, 

2. grupa taryfowa .....................- ................ zł/kWh. 

 

b) NaleŜność Wykonawcy za sprzedaną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 
będzie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 
5 ust. 1. 

c) NaleŜność Wykonawcy za świadczoną usługę dystrybucji obliczana będzie na podstawie mocy 
umownych i wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz wg cen, stawek opłat, upustów oraz 
bonifikat dla grupy taryfowej ............. z obowiązującej Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

d) Do wyliczonej naleŜności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 

e) NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych 
przez Wykonawcę. 

f) Cykl odczytywania układów pomiarowo-rozliczeniowych i wystawiania faktur rozliczeniowych 
ustala się na ........ miesiące. 

g) Ilość wystawianych faktur prognostycznych w okresie rozliczeniowym, między kolejnymi 
odczytami, na .......... szt. 

h) Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego niezwłocznie po 
otrzymaniu przez Wykonawcę odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych od Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. 

§ 6 

Płatności 

3. Płatnikiem faktur będzie Dom Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach. 

4. Szacunkowa łączna wartość Umowy wyniesie: 

- brutto: ........................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................); 

- netto: ............................................. zł,  

- podatek VAT 22 %: ................................zł, 

5. Wykonawca będzie wskazywał na fakturach rozliczeniowych wymagane terminy zapłaty oraz 
swoje rozliczeniowe konto bankowe. Termin zapłaty faktur nie będzie krótszy niŜ 7 dni od daty ich 
otrzymania przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pienięŜnych na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo 
do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury 
złoŜy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona 
przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty przyjęcia reklamacji. 
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§ 7 

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 

1. Umowa sprzedaŜy energii elektrycznej wejdzie w Ŝycie z dniem ....................... lecz nie wcześniej 
niŜ z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaŜy energii elektrycznej. 

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony jednego roku od dnia wejścia w Ŝycie Umowy. 

3. SprzedaŜ energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 1 do 
Umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, 
będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez konieczności 
renegocjowania warunków Umowy. Zmiana Załącznika nr 1 nie stanowić będzie zmiany warunków 
Umowy. 

4. Strony postanawiają, Ŝe na wniosek Zamawiającego moŜliwe będzie zaprzestanie sprzedaŜy 
energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku Nr1 i  nie będzie ono 
stanowić rozwiązania całej Umowy chyba, Ŝe przedmiotem wypowiedzenia będą wszystkie punkty 
poboru określone w Załączniku nr 1. 

5. Wykonawca moŜe wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w 
przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną o co najmniej 
miesiąc od upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze 
wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych 
i obecnych naleŜności. 

6. Zamawiający dopuszcza zmiany grup taryfowych, nie częściej niŜ raz na 12 miesięcy, na 
korzystne dla Zamawiającego. 

§ 8 

Kary umowne 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy, określonego w § 6 ust. 2 Umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego za przedmiot Umowy, poza przypadkiem, który określa ust. 3. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
moŜe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z 
tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

e) Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności z zastrzeŜeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

f) NaleŜności wynikające z treści Umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody 
Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 

g) Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie. 

h) Strony ustalają, Ŝe w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia 
będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
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§ 10 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych 
obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

 

§ 11 

Umowę  sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                        WYKONAWCA: 

 

 

.....................................................           …………………………................... 
      (podpisy i pieczęcie)                                                                                                                    (podpisy i pieczęcie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


