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MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH
40-005 Katowice Al. W. Korfantego 3
tel.: 032 258 56 61-3
fax.:032 259 98 04
http:// www.muzeumslaskie.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego
zgodnie z postanowieniami Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), na:
„Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaŜ oraz zapewnienie usług dystrybucji dla
obiektów na terenie byłej Kopalni „Katowice” w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6, będących
własnością Muzeum Śląskiego ”

ZATWIERDZAM
Leszek Jodliński Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

................................................................
data zatwierdzenia: 16.02.2009r.
oznaczenie sprawy : MŚ/Energia elektryczna/II/02/2009
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Muzeum Śląskie
Al. W. Korfantego 3
40-005 Katowice
telefon : 032 258 56 61-3
faks: 032 259 98 04
adres strony internetowej: www.muzeumslaskie.pl
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
www.muzeumslaskie.pl zakładka-przetargi

dostępna

na

stronie

internetowej:

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony – zgodnie z art. 39 Ustawy, z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych tj.: (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”
o wartości poniŜej kwot określonych w art. 11, ust.8 ustawy.
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III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaŜ oraz zapewnienie
usług dystrybucji dla obiektów na terenie byłej Kopalni „Katowice” w Katowicach przy ul.
Kopalnianej 6, będących własnością Muzeum Śląskiego ”
Przyłącze nr 1 – zaciski kabla odpływowego w rozdzielni 400/230V RNN-1 pole nr 9 ( zasilanie
budynku maszyny wyciągowej szybu „Bartosz” ), moc umowna 17 kW, grupa taryfowa GC11, grupa
przyłączeniowa V, napięcie zasilania 0,4 kV, współczynnik mocy tg≤0,4, zabezpieczenie
przedlicznikowe 25A
Miejsce dostarczania energii będzie stanowić granicę eksploatacji oraz miejsce rozgraniczenia
własności pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem przyłączanym.
Przyłącze nr 2 – zaciski kabla odpływowego w rozdzielni 400/230V RNN-2 pole nr 14 ( zasilanie
budynku Stolarni), moc umowna 10 kW, grupa taryfowa GC11, grupa przyłączeniowa V, napięcie
zasilania 0,4 kV, współczynnik mocy tg≤0,4, zabezpieczenie przedlicznikowe 32A.
Miejsce dostarczania energii będzie stanowić granicę eksploatacji oraz miejsce rozgraniczenia
własności pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem przyłączanym.
Przyłącze nr 3 - zaciski kabla odpływowego w rozdzielni 400/230V RNN-2 pole nr 10.Przyłącze nr 3
zasila budynek byłego warsztatu mechanicznego i narzędziowego, moc umowna 22 kW, grupa
taryfowa GC11, grupa przyłączeniowa V, napięcie zasilania 0,4 kV, współczynnik mocy tg≤0,4,
zabezpieczenie przedlicznikowe 16A.
Miejsce dostarczania energii będzie stanowić granicę eksploatacji oraz miejsce rozgraniczenia
własności pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem przyłączanym.
Łączna moc umowna trzech przyłączy 49 kW
Kod CPV :
09300000-2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65300000-6 - przesył energii elektrycznej i podobne usługi
IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2009 do 30.09.2010r.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych
warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.
Dla udokumentowania spełniania tego warunku naleŜy przedstawić:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
- w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej podpisaną
umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)na świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej przez OSD lub w przypadku Wykonawców będących właścicielami
sieci dystrybucyjnej aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
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2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
Dla udokumentowania spełniania tego warunku naleŜy złoŜyć stosowne oświadczenie,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Dla udokumentowania spełniania tego warunku naleŜy złoŜyć stosowne oświadczenie,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Dla udokumentowania spełniania tego warunku naleŜy złoŜyć stosowne oświadczenie,
Ocena spełniania powyŜszych warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty,
które Wykonawca ma dostarczyć wraz z ofertą.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg formuły
zerowojedynkowej tzn. spełnia lub nie spełnia danego warunku.
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ);
2. Formularz cenowy dotyczący grupy taryfowej GC11 (załącznik nr 2 do SIWZ);
3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
z późniejszymi zmianami), (załącznik nr 3 do SIWZ);
4. Oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 i 2 o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień
publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami),
(załącznik nr 4 do SIWZ);
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ( wymagana
forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę).
7. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i
dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki –
dotyczy Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej (wymagana
forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę)
8. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej, obowiązującej przez okres wykonywania
przedmiotu zamówienia, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczania energii elektrycznej (załącznik nr 5 do SIWZ) – dotyczy Wykonawców
nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
9. Oświadczenie Wykonawcy(załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku wykonania
przedmiotu zamówienia, przy udziale podwykonawców, do oferty naleŜy dołączyć
wykaz podwykonawców. Wykonawca musi wskazać w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada
za podwykonawców , jak za działania własne;
10. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
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Zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeŜeń, oraz Ŝe zobowiązuje się w przypadku
wyboru jego oferty do podpisania umowy zgodnie z warunkami określonymi w pkt.
XVI niniejszej SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (załącznik nr
7 do SIWZ).
Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe w przypadku realizacji zamówienia przez podmioty
występujące wspólnie do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w punktach 3-5, winny być
przedłoŜone przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16
października 2008r roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 188 z 2008r poz.1155)
Dokumenty naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

oraz informacje

Adres Zamawiającego:
Muzeum Śląskie, Dział Zamówień Publicznych
Al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice
podając nr nadany sprawie przez Zamawiającego (oznaczenie sprawy wskazane w nagłówku)
− faksem na numer: (032) 259 98 04 czynny w godz. 9:00-14:00
JeŜeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Dorota Tomal tel. 032 258 56 61-3 wew. 370
Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Nie wymaga się wniesienia wadium.
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IX. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę naleŜy złoŜyć, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej.
4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną lub notarialnie.
6. Ofertę naleŜy sporządzić na lub wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do
wykonania podwykonawcom wraz z podaniem nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
8. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem na kaŜdej zapisanej stronie dokumentu przez Wykonawcę lub upowaŜnionego/ych
przedstawiciela/li Wykonawcy.
10. Poprawki dokonane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz opatrzone
podpisem osoby/osób podpisujących całą ofertę.
Oferta powinna zawierać:
1) formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ,
2) formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ
3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy w powyŜszym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
4) pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. VI SIWZ.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) naleŜy umieścić w
zamkniętej kopercie. Kopertę naleŜy zaadresować (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz
opisać według poniŜszego wzoru:
Muzeum Śląskie
40-005 Katowice, Al. W. Korfantego 3
„OFERTA do przetargu nieograniczonego oznaczenie sprawy MŚ/Energia elektryczna/II/02/2009
„Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaŜ oraz zapewnienie usług dystrybucji dla
obiektów na terenie byłej Kopalni „Katowice” w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6, będących
własnością Muzeum Śląskiego ”

Koperta powinna być takŜe opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złoŜone po terminie,
mogły być zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po terminie przewidzianym na wniesienie protestu.
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni
to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
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sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŜy
opatrzyć napisem “ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŜy opatrzyć
napisem “WYCOFANE”.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną lub przez osoby
uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w pkt. X. SIWZ – naleŜy złoŜyć do dnia:
02.03.2009 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego Al. W. Korfantego 3; 40-005 Katowice
piętro IV pokój 406.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu:
02.03.2009r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego Al. W. Korfantego 3 ; 40-005 Katowice
piętro IV pokój 406.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty niezbędne do
wykonania zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w tym VAT, oraz wszystkie
inne pozostałe koszty realizacji zamówienia w grupie taryfowej GC11 wg odpowiadających w taryfie
składników cenowych;
2.JeŜeli złoŜona została oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3.W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca określi wartość brutto za sprzedaŜ
energii elektrycznej oraz zapewnienie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów na terenie
byłej Kopalni „Katowice” w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6, będących własnością Muzeum
Śląskiego, na prognozowaną wielkość zuŜycia energii elektrycznej przez okres 18 miesięcy tj.: od
01.04.2009 do 30.09.2010r. z uwzględnieniem cen jednostkowych, określonych w formularzu
cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ);
W grupie taryfowej GC 11 – prognozowane zuŜycie energii przez okres 18 miesięcy:
85 670 kWh
UWAGA:
W załączniku nr 2 naleŜy wypełnić tylko te rubryki, które występują w danej grupie taryfowej.
4.Ceny jednostkowe naleŜy określić według obowiązujących taryf całodobowych;
5.Cena oferty brutto musi być wyraŜona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Ceny jednostkowe za kWh, muszą być wyraŜone w złotych polskich, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku;
6.Cena w formularzu ofertowym powinna być wyraŜona cyfrowo i słownie;
7.Wykonawca wypełni i załączy do oferty formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ). W tymŜe
załączniku naleŜy wypełnić te kolumny, które dotyczą danej pozycji a wynikają z
zatwierdzonych Taryf, aktualnych na dzień złoŜenia oferty.
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Zamawiający nie dopuszcza stosowania wartości w wysokości 0,00 zł. Zamawiający nie dopuszcza
stosowania upustów i rabatów. Oferty z cenami 0,00 zł lub błędami niemoŜliwymi do poprawy
zgodnie z przepisami ustawy zostaną odrzucone.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium cena oferty – 100%.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto całości zamówienia.
Kryterium oceniane będzie w skali punktowej od 0 do 100 punktów.
Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów są następujące:
C min
KC n = ------------ x Jsp x 100% gdzie:
C bad.
KC n - ilość punktów przyznana badanej ofercie nr- „ n ”
C min - cena minimalna
C bad - cena ofertowa w ofercie badanej
Jsp - jednolita skala punktowa – 100 pkt

Maksymalna ilość punktów, jaką, moŜe uzyskać oferta wynosi 100 .
Za najkorzystniejszą uwaŜa się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów.
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrągleniem
matematycznym.
3. JeŜeli w wyniku oceny ofert okaŜe się, ze oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, omyłki
rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty, Zamawiający je poprawi , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. JeŜeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy
wspólnie ubiegali się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga przed
podpisaniem Umowy - dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta w
terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 2 ,
jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŜona tylko jedna oferta.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nie jest wymagane.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego
na takich warunkach.
Do treści umowy zostaną wprowadzone następujące postanowienia:
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1. SprzedaŜ energii elektrycznej oraz zapewnienie usług dystrybucji odbywa się na
warunkach określonych przepisami Ustawy z dn. 10.04.1997r. Prawo Energetyczne ( tekst
jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów
wykonawczych do ustawy-Prawo energetyczne.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy energii elektrycznej i zapewnia jej dystrybucję
dla obiektów na terenie byłej Kopalni „Katowice” w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6,
będących własnością Muzeum Śląskiego,
3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy energii elektrycznej z zachowaniem
obowiązujących standardów jakościowych określonych w taryfie, Prawie energetycznym oraz
aktach wykonawczych do tej ustawy.
4. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zuŜycia tej
energii przez Zamawiającego.
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauwaŜonych
wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach
mających wpływ na rozliczenia za energię;
6. Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie według wskazań
układów pomiarowo-rozliczeniowych;
7. O wprowadzeniu nowej taryfy lub kaŜdorazowej zmianie cen i stawek opłat w Taryfie
OSD , Wykonawca powiadomi Zamawiającego, przysyłając stosowny wyciąg z nowej lub
zmienionej Taryfy wraz z informacją o dniu wejścia w Ŝycie zmian do dotychczasowej Taryfy
lub dniu wejścia w Ŝycie nowej Taryfy (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami
sieci dystrybucyjnej), wszelkie zmiany wymagają podpisania aneksu do umowy.
8. Rozliczenie za energię elektryczną w części sprzedaŜowej odbywać się będzie zgodnie z
aktualną Taryfą Wykonawcy, a w części dystrybucyjnej zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD.
( dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej), na podstawie
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w grupie taryfowej GC11 według
odpowiadających jej składników cenowych, w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza zmian w zawartej umowie za wyjątkiem zmiany cen
jednostkowych przedmiotu umowy w trakcie jej trwania, na skutek zmian w taryfie
obowiązującej OSD, wprowadzonych i zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.
10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury, płatne przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego, na wskazane konto.
11. Strony określają, Ŝe terminem spełnienia naleŜności za pobraną energię elektryczną oraz
świadczenie usług przesyłania i dystrybucji, jest dzień uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega moŜliwość zmiany grupy taryfowej. O zamiarze zmiany
Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem.
13. Umowa zawarta po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego.
14. Umowa zostaje zawarta na okres 01.04.2009 do 30.09.2010.
15. Zamawiający zastrzega moŜliwość zmiany mocy umownej.
16. Zamawiający zastrzega moŜliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
17. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo energetyczne.
Projekt umowy przygotuje Wykonawca z uwzględnieniem wyŜej wskazanych postanowień.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
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XVIII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4
ustawy.
Załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. formularz ofertowy (wzór);
2. formularz cenowy;
3. oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1;
4. oświadczenie wykonawcy zgodnie z art.24 ust.1 i 2
5. oświadczenie wykonawcy o posiadaniu umowy z OSD;
6. oświadczenie wykonawcy o udziale podwykonawców w wykonaniu przedmiotu
zamówienia;
7. oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się i przyjęciu bez uwag Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i postanowień umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Muzeum Śląskie w Katowicach
Al. W. Korfantego 3
40-005 Katowice
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaŜ oraz zapewnienie usług dystrybucji dla
obiektów na terenie byłej Kopalni „Katowice” w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6, będących
własnością Muzeum Śląskiego ”
Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OFERUJEMY:
1. Kwotę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia……………………………………….zł
(słownie …………………………………………………………………….......…………….zł)
2. Podatek VAT ......%
………………………………………...........….zł
(słownie ………………………………………………………………………………….......zł)
3. Kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia…………………………………..…zł
(słownie ………………………………………………………………………………......….zł)
4. Termin realizacji zamówienia do dnia ………………………
5. Oświadczam, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
Załączniki do oferty:
1…………………………………………...............................
2................................................................................................
3…………………………………………................................
4................................................................................................
5…………………………………………................................
6.................................................................................................
7.................................................................................................
8................................................................................................

.

Na ………..kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
……………………………….. dnia …………………………
miejscowość
data

....................................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych
w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do
występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń
woli w jego imieniu.
…………………………......................................………………………………………………
( nazwa, dokładny adres, telefon, telefaks Wykonawcy)
Załączniki w kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
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Śląskiego

”

85 670
kWh

49 kW

GC11

V

...............................................................
miejscowość i data

Razem:

% VAT
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...............................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do
występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu

Wartość netto....................................zł. + .....................% VAT, wartość brutto.....................................................zł.

1

dla obiektów
na terenie
byłej Kopalni
„Katowice” w
Katowicach
przy ul.
Kopalnianej 6,
będących
własnością
Muzeum

Opłata
abonamentowa
(zł/m-c) x 18

Łączna
wartość
netto oferty

Taryfa

Opłata
handlowa
(zł/m-c) x 18

Lp.

Grupa
przyłąc
zeniow
a

Moc
umown
a

Składnik
sieciowy
całodobowy
(zł/kWh)
kolumna 3 x
cena kWh

14.

Nazwa i adres
obiektu

Składnik
jakościowy
(zł/kWh)
kolumna 3 x
cena kWh

11.

Opłata stała
(moc
umowna)
(zł/kWh)
kolumna 4 x
cena kWh
łącznie za 18
miesięcy

Cena
energii
elekt.
(zł/kWh)
kolumna 3
X cena
kWh

10.

Przewidy
wana ilość
zuŜycia
energii w
okresie 18
miesięcy

9.

13.

8.

7.

12.

6.

4.

3.

2.

1.

5.

załącznik nr 2 SIWZ

FORMULARZ CENOWY
DLA GRUPY TARYFOWEJ GC11

Łączna wartość
brutto oferty

15.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

..............................................
Pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 22, UST 1 O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaŜ oraz zapewnienie usług dystrybucji dla
obiektów na terenie byłej Kopalni „Katowice” w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6, będących
własnością Muzeum Śląskiego ”
w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my, Ŝe *:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej zgodnie z
wymaganiami ustawowymi;
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

................................................................
Miejscowość i data

....................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania
w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu
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Załącznik nr 4 do SIWZ

.................................
pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 24 USTAWY O NIE PODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Ja, niŜej podpisany (imię i nazwisko)
....................................................................................................
jako upowaŜniony do reprezentowania Wykonawcy
(nazwa Wykonawcy)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

O Ś W I A D C Z A M, śE
stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) nie podlegam wykluczeniu z udziału w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaŜ oraz zapewnienie usług dystrybucji dla
obiektów na terenie byłej Kopalni „Katowice” w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6, będących
własnością Muzeum Śląskiego ”
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1-2 w/w ustawy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
wyklucza się:
1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub
nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki jawne, których wspólnika 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 majątkowych a
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową,, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy ”pzp”.;
wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców,
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 lub art.67 ust.1 pkt 1 i 2;
wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego
postępowania;
wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone
dokumenty zawierają błędy z zastrzeŜeniem art. 26 ust.3;
wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania
ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.

.......................................................
..........................................................................................
( miejscowość, data )
( podpisy i pieczątki osób upowaŜnionych do podpisania oferty )
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oznaczenie sprawy: MŚ/Energia elektryczna/II/02/2009

Załącznik nr 5 do SIWZ

................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
„Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaŜ oraz zapewnienie usług dystrybucji dla
obiektów na terenie byłej Kopalni „Katowice” w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6, będących
własnością Muzeum Śląskiego ”
Oświadczam Ŝe posiadam aktualną, obowiązującą w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia,
umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze,
na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, tj. dla obiektów na terenie byłej
Kopalni „Katowice” w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6.

..................................................
(miejscowość , data)

.................................................................. .....
imię i nazwisko oraz podpis osoby(osób)
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

UWAGA!
Dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
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oznaczenie sprawy: MŚ/Energia elektryczna/II/02/2009

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Nazwa wykonawcy……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………………………….
Regon……………………………………….NIP……………………………………………….
Telefon…………………………………………Fax……………………………………………
Oświadczam, Ŝe w realizacji zamówienia na :
„Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaŜ oraz zapewnienie usług dystrybucji dla
obiektów na terenie byłej Kopalni „Katowice” w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6, będących
własnością Muzeum Śląskiego ”
*)Usługę wykonamy samodzielnie siłami własnymi
*)Zamierzam zlecić podwykonawcom następujący zakres zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podwykonawca posiada :
- zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem,
- uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
Oświadczam, Ŝe ponoszę pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracowników.
*) niepotrzebne skreślić

……………………………………dnia……………..
miejscowość
data

...................................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych
w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do
występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
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oznaczenie sprawy: MŚ/Energia elektryczna/II/02/2009

Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ I PRZYJĘCIU BEZ UWAG SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I POSTANOWIEŃ UMOWY
Zadania pt.:
„Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaŜ oraz zapewnienie usług dystrybucji dla
obiektów na terenie byłej Kopalni „Katowice” w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6, będących
własnością Muzeum Śląskiego ”
Oświadczam, Ŝe z pełna starannością:
- zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia,
- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty,
i nie wnosimy zastrzeŜeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz podpiszemy umowę
zgodnie z warunkami określonymi w pkt. XVI niniejszej SIWZ.
Oferowana cena obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

……………………………………dnia……………..
miejscowość
data

..........................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w
dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do
występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu
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