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Wodzisław Śl.  07.12.2017r 

Przetarg nr 25/2017 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

„Zakup energii elektrycznej dla obiektów PWiK Sp. z o.o.”  

 
Zamawiający:     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   
                           44-300 Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 15 

 
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów PWiK Sp. z o.o. w 2018r. 

1.1 Opis przedmiotu zamówienia 

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego położonych na terenie 

gmin: Wodzisław Śl., Radlin, Rydułtowy, Gorzyce, Marklowice.   

b) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną zawiera oferta cenowa – załącznik nr 1 do SIWZ. Ilości 

przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi na podstawie 

dotychczasowego poboru historycznego, w celu określenia wartości zamówienia, 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 Dostawcy.  

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówionej energii elektrycznej określonej dla 

poszczególnych budynków o +/- 20% – z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 

1.745.108,20 zł netto. 

 

1.2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

a) Sprzedaż energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 

b) Okres na jaki zawarte są obecnie obowiązujące umowy określa załącznik nr 3 do SIWZ. 

c) Dostawca dopełni w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą sprzedawcy, w tym 

złożenia wypowiedzenia dotychczasowych umów. Zamawiający udzieli Dostawcy stosownego pełnomocnictwa 

do dokonania tych czynności.  

d) Zamawiający zawrze jedną umowę obejmującą wszystkie punkty poboru Zamawiającego, określającą prawa      

i obowiązki stron. 

 

1.3 Termin realizacji zamówienia 

a) Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

b) Sprzedaż energii elektrycznej dla każdego punktów poboru rozpocznie się po zakończeniu ewentualnej 

procedury zmiany sprzedawcy i zawarciu przez Zamawiającego Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych 

z właściwym OSD dla punktu poboru.  

 

1.4 Zapłata wynagrodzenia 

a) Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych według cen jednostkowych dla danego punktu poboru na podstawie faktycznego zużycia 

energii i będzie powiększone o wartość składnika stałego płatnego miesięcznie, określonego w ofercie cenowej 

Dostawcy (opłata handlowa). 

b) Termin płatności faktur ustala się do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność 

nastąpi przelewem na konto Dostawcy podane na fakturach. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego.    

 

1.5. Istotne postanowienia umowne 

 Istotne postanowienia umowne zawiera załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

 

2. Dokumenty bezwzględnie wymagane przy złożeniu oferty 

a) wypełniona oferta cenowa - Załącznik Nr 1, 

b) oświadczenie - Załącznik Nr 2, 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji z Centralnej Informacji KRS odpowiadającej 
odpisowi aktualnemu z rejestru wygenerowaną ze strony internetowej 
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https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t albo wydruk zaświadczenia o wpisie  w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany ze strony internetowej 
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx ; powyższe dokumenty powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu otwarcia ofert. 

d) dodatkowo, w przypadku gdy oferentem jest spółka cywilna, do oferty należy dołączyć umowę spółki wraz z 
aneksami. 

e) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.04.1997r. 

(Dz.U.2006.89.625 z późn.zm.) 

f) zaakceptowane istotne postanowienia umowne, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 

g) oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 

zgodnie z pkt. 1.2. a) SIWZ. 

          Uwaga: wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej  przez Oferenta. 

 

3. Kryterium oceny oferty 

a) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena netto całości przedmiotu zamówienia, 

b) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełni wszystkie warunki niniejszej specyfikacji i uzyska 

najniższą cenę. 

 

4. Wadium 

a) Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł  (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych), 

b) Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko- Biała nr 

21 1050 1070 1000 0004 0075 9502, 

c) Wadium musi być zaksięgowane na koncie Zamawiającego do dnia 08.12.2017r. Do oferty należy przedłożyć 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię potwierdzenia przelewu lub dokument elektroniczny 

potwierdzający wykonanie przelewu sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2017 

r. Poz. 1876 z późn. zm.), niewymagający pieczątki ani podpisu. 

d) Zwrot wadium wszystkim oferentom nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy z wybranym 

Oferentem, 

e) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie wadium w innych formach, 

f) Brak wpłaty wadium skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

5. Opis przygotowania oferty 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  SIWZ. 

b) Opis sposobu obliczenia ceny. 

1) Dostawca w przedstawionej ofercie zaoferuje łączną wartość zamówienia netto w PLN za sprzedaż energii 

elektrycznej, obliczoną zgodnie z opisem określonym w ofercie cenowej – załącznik nr 1 do SIWZ,            

z uwzględnieniem ceny jednostkowej za 1 MWh energii elektrycznej. 

2) W ofercie cenowej należy podać: 

a. cenę jednostkową za 1MWh energii elektrycznej sprzedanej dla poszczególnych grup 

taryfowych, 

b. opłatę handlową za obsługę rozliczenia punktów poboru płatną miesięcznie, 

c. ogólną wartość zamówienia wyliczoną jako sumę: iloczynów szacunkowego zapotrzebowania na 

energię elektryczną dla grup poboru OSD wyrażonego w jednostkach rozliczeniowych oraz 

zaoferowanej ceny jednostkowej dla punktów poboru i iloczynu stałych opłat handlowych  

miesięcznych, ilości punktów poboru i ilości miesięcy na jaki zostanie zawarta umowa (12). 

3) Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową i zgodną                          

z obowiązującymi przepisami realizację przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne pozostałe koszty 

bezpośrednie i pośrednie realizacji zamówienia. Oferta cenowa nie może zawierać żadnych innych 

składników ponad wymagane. 

4) Nie uwzględnienie przez Dostawcę wszystkich kosztów sprzedaży energii nie będzie stanowić podstawy 

do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym. 

5) Cena jednostkowa energii i opłata handlowa miesięczna winny być wyrażone w złotych polskich 

niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 

6) Ceny wymienione przez Dostawcę w ofercie nie będą podlegać zmianom w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy. 

7) Jeżeli Dostawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej 

cenie Oferty. 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx
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8) Łączna wartość netto oferty stanowi jedynie podstawę oceny ofert w kryterium cena, natomiast rozliczanie 

za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie według ceny jednostkowej, na podstawie 

faktycznego zużycia energii na danym punkcie poboru i będzie powiększone o wartość opłaty handlowej, 

określonej w ofercie cenowej Dostawcy jako opłaty za obsługę rozliczenia danego punktu poboru. 

c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej,  

d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

e) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania firmy, w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż określone w stosownych 

rejestrach, należy dołączyć pełnomocnictwo, poprawki naniesione w ofercie muszą być czytelne i opatrzone 

podpisem osoby podpisującej ofertę, 

f) Oferta cenowa i wszystkie  załączniki do SIWZ, winny zostać wypełnione przez Oferentów bez wyjątku, ściśle 

wg. wymogów i postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez Oferentów. 

g) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu zaadresowanym: 

PWiK Sp. z o.o. 44-300 Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 15 oraz opisanym:  

     

Przetarg 25/2017 
„Zakup energii elektrycznej dla obiektów PWiK Sp. z o.o.”  

 
Opakowanie powinno również wskazywać nazwę Oferenta. 

h) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, 

i) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent, niezależnie od wyników przetargu. 

 

6. Termin i miejsce składania ofert 

a) Ofertę należy wysłać pocztą na adres Przedsiębiorstwa, w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2017r. godz. 

15:00 (decyduje data wpływu) lub złożyć w Kancelarii PWiK przy ul. Marklowickiej 15, 44 - 300 Wodzisław 

Śl. w terminie do 13.12.2017r. do godz. 9:00, 

b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13.12.2017r. o godz. 9.30, 

c) Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwarcia.  

 

7. Tryb udzielania wyjaśnień 

a) Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie do  

06.12.2017r. do godz.14.00. Pytania oferenta muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: PWiK 

Sp. z o.o. Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śl. lub faxem: 32 / 456 38 80 lub e-mailem: 

poczta@pwik-wodzislaw.pl. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi.  

b) Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania z oferentami są: 

Marcin Tront  tel: 32 455 60 43 wew 231  lub 502 294 560,   

Mirosław Kuczok tel. 32 455 26 34 wew. 343,  lub 500 043 413 

Informacje udzielane będą tylko w dni robocze w  godz. od 8
00

 – 14
00

. 

 

8. Tryb ogłoszenia wyników przetargu 

a) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

po rozstrzygnięciu postępowania. 

b) Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do podpisania  i zwrotu umowy 

w terminie 10 dni od daty jej otrzymania. Brak zwrotu podpisanej umowy w powyższym terminie może 

skutkować zatrzymaniem wadium, oraz wyborem kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. 

 

9.  Uwagi 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, 

b) Niniejsze postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień 

związanych z działalnością sektorową o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30.000 euro netto w 

PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.  (postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm), 

c) Cena ofertowa nie podlega dalszym negocjacjom. 

 

Załączniki do SIWZ: 

1. Oferta cenowa - załącznik nr 1, 

2. Oświadczenie – załącznik nr 2, 

3. Istotne postanowienia umowne – załącznik nr 3 

mailto:poczta@pwik-wodzislaw.pl
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