
 
 

Zamawiający: 
EKOSYSTEM Sp. z o.o. 

ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław 
 

  
 

L.dz. AXXZ.MC.7770/10/2017/W Wrocław, dnia 10.10.2017 r. 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu na: 

 
 
 

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
DLA POTRZEB OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZLOKALIZOWA-

NYCH PRZY UL. JANOWSKIEJ 51  
I UL. KOZIEJ (SKŁADOWISKO ODPADÓW) 

WE WROCŁAWIU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:  

1. Formularz oferty z załącznikami  

2. Projekt umowy 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, 
tel. 071 75-86-900, fax 071 75-86-922,  
www.ekosystem.wroc.pl, e-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl, 
godziny pracy: 730 -1530 od poniedziałku do piątku. 
 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z art. 701 i 703 - 705 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).  
 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
3. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub 

odwołane. 
 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów 

zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 
i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu. 

 

2. Dane szczegółowe: 
1) sumaryczna moc zamówiona dla obiektów użytkowanych przez Zamawiającego około 

140 kW, 
2) ilość układów pomiarowych (ppe) rozliczających zużytą energię elektryczną – 2 szt., 
3) szacunkowe całkowite zużycie energii w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 

31.12.2018 r. – 144 MWh, 
4) grupa taryfowa (poprzednia i zamawiana) – B21, 
5) numer umowy (odbiorcy) – 15/286/2012, 
6) strefa – całodzienna. 

 
3. Czas trwania zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. Operatorem Systemu Dystrybucji dla wszystkich 
obiektów jest TAURON Dystrybucja S.A. 

5. Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej: 

Lp. 
Nr PPE 
PROD 

Numer 
licznika 

Adres, ulica 
Moc  
[kW] 

1 552000501981 97793668 ul. Janowska 51 100,00 

2 511000567144 94097879 ul. Kozia – składowisko odpadów 40,00 

 
6. Określenie przewidywanego planowanego poboru energii elektrycznej służy wyborowi naj-

korzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu ener-
gii w podanych ilościach.  
Rozliczenie dostawy energii elektrycznej z usługą odbywać się będzie na podstawie fak-
tycznego miesięcznego zużycia energii wg cen wynikających ze złożonej oferty obowiązu-
jących przez okres realizacji niniejszego zamówienia.  
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7. Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów określonych w pkt 5 odbywać się będzie na wa-
runkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wydanymi na ich 
podstawie. 

 
8. Dostarczona energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami 

ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi 
Normami.  

 
9. Wykonawca musi posiadać aktualną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elek-

trycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla lokalizacji obiektów obję-
tych zamówieniem – TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu – na przesyłanie 
energii elektrycznej do odbiorcy (tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną). 

10. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że żadna część 
zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 

 
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-

nych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.  
 
12. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

09.00.00.00-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 
09.30.00.00-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 
09.31.00.00-5 – Elektryczność. 

 
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
 
 

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów 
 
1. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-
darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

b) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elek-
tryczną na terenie Polski wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

c) wykaz usług potwierdzający, że Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okreso-
wych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 
jedno zamówienie, gdzie Wykonawca skutecznie pełnił lub pełni rolę podmiotu odpowie-
dzialnego za bilansowanie handlowe do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawartej przez użytkownika systemu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, sporządzony 
wg załącznika I wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane. 

 
2. Zamawiający może wezwać do uzupełnienia niekompletnych lub brakujących dokumentów 

lub oświadczeń. 
 
 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wyko-

nawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem. Oferty, umowy oraz oświadczenia i doku-
menty wymienione w rozdz. IV mogą mieć wyłącznie formę pisemną.  
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2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres:  

Ekosystem Sp. z o.o.,  
ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, 

fax 71/ 75-86-922, 
z dopiskiem „Zamówienia Publiczne”. 

 
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia wyjaśnień lub odpowiedzi na wniosek, 

który wpłynie mniej niż z 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
 
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpo-

wiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadcze-
nie Zamawiającego.  

 
6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Monika Cander, pokój 131, tel. 71 75-86-909. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że niedopuszczalny jest jakikolwiek inny kontakt - 
zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wyko-
nawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt tele-
foniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.  

 
 

VI. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą roz-

poczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego. 
 
 

VII. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowa-
nia Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty.  

 
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii doku-

mentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii po-
świadczonej notarialnie.  

 
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę.  

 
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
 
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 
zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.  

 
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  
 
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  

w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej dla 
potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. 
Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu” oraz opatrzyć 
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.  

 
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio ozna-
kowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwie-
raniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności proce-
dury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

 
11. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępo-

wania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wpro-
wadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane 
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności po-
stępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywa-
nych nie będą otwierane.  

 
12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, zostanie odrzucona. Wszelkie nie-

jasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym 
przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w rozdz. V. Niedopuszczalne są 
negocjacje warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po termi-
nie otwarcia ofert. 

 
 

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we 

Wrocławiu – sekretariat I piętro, do dnia 18.10.2017 r. do godziny 1130 i zaadresować 
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. VII. 

 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
 
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.  
 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we 

Wrocławiu – sekretariat I piętro, w dniu 18.10.2017 r. o godzinie 1200. 
 
5. Otwarcie ofert jest jawne.  
 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców oraz infor-

macje dotyczące ceny. 
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IX. Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru załączonego do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

 
2. Cena ofertowa brutto będzie oferty stanowić iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto 

za dostawę energii elektrycznej, ilości jednostek oraz należnego podatku VAT.  
 

3. Cenę oferty netto i brutto i cenę jednostkową netto należy podać w złotych polskich z do-
kładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie określa zasad, według których 
należy zaokrąglać ceny. 
 

4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena 
określona przez Wykonawcę nie będzie podlegać negocjacji.  

 
5. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-

rów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), w wysokości 23%. 
 
6. Wykonawca określi cenę jednostkową uwzględniając zysk oraz wszystkie inne koszty zwią-

zane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jak również możliwe odchyłki wielkości poboru energii elektrycznej. 

 
 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, na podsta-

wie jedynego kryterium ceny.  
 
2. Najwyższą ilość, tj. 10 punktów otrzyma oferta, w której zaproponowano najniższą cenę 

ofertową brutto.  

3. Pozostałe oferty otrzymują punkty obliczone na podstawie wzoru: 

PC(i) = Cmin x 10 / C(i) 
gdzie: 
i – numer ocenianej oferty, 
PC(i) – liczba punktów przyznanych w kryterium Cena ofercie „i”, obliczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert, 
C(i) – cena brutto oferty „i”. 

 
 

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy 

 
1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowie-
dzialności cywilnej (zgodnie z zapisami projektu umowy), potwierdzonego przez upoważ-
nionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”. 
 

3. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.  
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4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 
zachodzą następujące przesłanki: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przezna-

czyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 
ceny najkorzystniejszej oferty. 

 
 


