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Zamawiający: 

 

Opera Wrocławska ul. 

Świdnicka 35 50-066 

Wrocław 

 

 

 

 

 

 

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

(zwana dalej „SIWZ”) 

 

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: 

 

 

 

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OPERY WROCŁAWSKIEJ 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 10.01.2019 r. 
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Informacje ogólne 

1. Adres strony internetowej Zamawiającego - www.opera.wroclaw.pl, 

2. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą: 

piotr.schmidt@opera.wroclaw.pl 

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. W szczególności 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych – 

zwana dalej „Pzp“ (Dz. U. z 2018r., poz.1986) wraz z aktami wykonawczymi. 

4. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz inne załączniki do SIWZ zostaną wypełnione 

przez Wykonawcę według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie 

dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”. 

5. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o „rozporządzeniu” rozumie się przez to   

rozporządzenie Ministra Rozwoju  z  26  lipca  2016  roku  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  

jakich  może  żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U z 27.07.2016 roku poz.1126). 

6. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców, o ile sa znane. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

12. Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium. 

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

15. Zamawiający nie  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Opery 

Wrocławskiej dla punktów poboru energii wyspecyfikowanych w OPZ (załącznik nr 2 do 

SIWZ)  

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 

10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1059 ze zm.)  – 

zwanej dalej Prawem energetycznym i w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz 

Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A., do której sieci 

http://www.opera.wroclaw.pl/
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podłączone są obiekty Opery Wrocławskiej.  

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po skutecznym zakończeniu realizacji dotychczas 

obowiązujących umów sprzedaży (obecnie zamawiający ma zawartą umowę rezerwowej 

sprzedaży energii elektrycznej, obowiązująca od 1.01.2019r.). Obowiązek wypowiedzenia 

dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej spoczywa na Wykonawcy w 

ramach otrzymanego od Opery Wrocławskiej pełnomocnictwa na przedmiotowe czynności. 

2. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do cytowanej ustawy i Polskimi Normami.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 2 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia oraz  projekt umowy -  Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

CPV: wiodący: 09.30.00.00-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna 

09310000-5  Elektryczność 

 

II. Termin realizacji zamówienia 

 

          Zakładany termin realizacji zamówienia : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.   

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.1. Nie podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23. 

1.2. Spełniają warunki  udziału  w postępowaniu dotyczące:  

 

1.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

 

Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana 

na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiami przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu.  

 

1.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej 

 

       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: 

       obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucyjną lub promesę takiej umowy, z lokalnym 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ( OSD) , na podstawie której prowadzona jest sprzedaż 

energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD (TAURON 
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Dystrybucja S.A.), do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w OPZ( załączniku nr 2 

do SIWZ).  

       Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie zawarte w treści 

        Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). 

 

1.2.3   posiadania uprawnień do prowadzenia działalność zawodowej: 

Zamawiający uzna, warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualną Koncesję na obrót 

energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej na podstawie art. 32 

ustawy Prawo energetyczne, ważną w okresie wykonywania umowy. 

 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie wstępnie na podstawie Oświadczenie 

zawartego w treści Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) a w odniesieniu do 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie aktualnej koncesji na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, złożonej przez Wykonawcę na podstawie odrębnego 

wezwania Zamawiającego.   

 

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych  

Wykonawcy  w  inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 Pzp. 

 

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzających, że oferowane dostawy 

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
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udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie o którym 

mowa w rozdz. IV. 1 niniejszej SIWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać łączne spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca/Partner wykazuje spełnianie warunku udziału 

w postępowaniu oraz indywidualnie przez każdego Wykonawcę/ Partnera brak podstaw 

wykluczenia z postępowania.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w Oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IV. 1 niniejszej SIWZ 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

  

a)  Koncesja na obrót energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej 

na podstawie art.32 ustawy Prawo energetyczne z terminem ważności w okresie wykonywania 

umowy. 

 

Uwaga! 

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

Zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, składa każdy z Partnerów/Wykonawców oddzielnie. 

 

5. Wykonawca, Wykonawca - Partner (w przypadku oferty wspólnej) oraz tzw. inny podmiot 

udostepniający potencjał w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z 26 

lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 27.07.2016 roku poz. 1126). 

7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
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Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 27.07.2016 roku poz. 1126).  

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV. 1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.  

9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. III pkt 1 

ppkt 1.2.2. niniejszej SIWZ w stosownej sytuacji oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

10. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 10 powyżej 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z Formularzem oferty ( załącznik nr 1 do 

SIWZ), zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą  

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub  zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ustali, że nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13–22  poprzez złożenie przez ten podmiot dokumentów i oświadczeń , o których mowa w 

rozdz. IV pkt.4 lit. c-g na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w rozdz..IV pkt.4. 

11. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale IV pkt 

1, pkt. 4 a-f,  z wyłączeniem pkt c, a także pkt 5, należy przedstawić w oryginale.  

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
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poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  

13. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a Pzp odpowiada 

solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że nie ponosi winy. 

 

V. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 

ust. 5 

 

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego  z Wykonawcą 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 

50-066 Wrocław, sekretariat (5 piętro pok.552) 

2. Dopuszcza się możliwość przesyłania wniosków, zawiadomień, informacji i zapytań drogą 

elektroniczną na adres: piotr.schmidt@opera.wroclaw.pl  

Każda ze wskazanych stron na żądanie drugiej potwierdza otrzymanie dokumentu w formie 

elektronicznej. 

3. Wszelkie kontakty z Zamawiającym są możliwe wyłącznie w formach wskazanych w ust. 1 i 2. 

Żadne informacje nie będą udzielane telefonicznie.  

 

W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików 

z pytaniami również w wersji edytowalnych plików.  

 

4. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla 

których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną:  

4.1. złożenie oferty;  

4.2. zmiana oferty;  

4.3. powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty.  

4.4. składanie oświadczeń i pełnomocnictw.  

 

VII. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (trzy) dni przed upływem terminu 

mailto:piotr.schmidt@opera
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związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 (sześćdziesiąt) dni.  

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Oferta jest dokumentem sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanym 

zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy.  

2. Formularz oferty powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem do SIWZ.  

3. Oferta powinna być zgodna z postanowieniami niniejszego postępowania.  

4. Do Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) należy załączyć :  

1)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w 

postepowaniu zgodnie z załącznik nr 4 do SIWZ (w sposób i w zakresie wymaganym 

w SIWZ);  

2)  Uzupełniony Formularz cenowy zgodnie z załącznik nr 3 do SIWZ 

 

5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub 

ręcznie nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.  

6. Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem ich treści) przez 

Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, skutkujących zmianą sensu ich treści. 

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje 

on na dokumencie „nie dotyczy” i taki dokument dołącza do oferty.  

7. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 

określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań.  

8. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

9. Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej.  

10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę  

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej  kopercie  zaadresowanej na  Zamawiającego z napisem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oferta na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Opery Wrocławskiej 

Nie otwierać  przed dniem 21 stycznia 2019 roku do godz. 10.00  
Nazwa i adres Wykonawcy  ………………………………………………… 
 

Znak postępowania: ZP/PN/1/2019 
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UWAGA: Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem 

terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jako oferta 

handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy i nie będzie brana pod uwagę w chwili 

otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. W przypadku wysłania koperty kurierem na 

opakowaniu firmy kurierskiej należy bezwzględnie umieścić informację, że jest to 

OFERTA w postępowaniu na: „ Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Opery 

Wrocławskiej”. 

 

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania pod 

warunkiem złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to 

winno być dostarczone w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym napisem 

„WYCOFANIE OFERTY”. Podczas czynności otwarcia ofert koperty tak oznakowane zostaną otwarte 

jako pierwsze, zaś oferty wycofane nie zostaną odczytane  

13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty.  

14. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno 

zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. 

15. Oświadczenia składane przez Wykonawców, o których mowa powyżej, muszą być złożone z 

zachowaniem zasad dotyczących składania ofert określonych w SIWZ (np. dotyczących 

reprezentacji). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości 

Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.  

16. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie lub zamianę oferty bez zachowania wymogu pisemności i 

zasad określonych powyżej– nie będzie skuteczne.  

17. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzec, że informacje wskazane w ofercie zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą 

połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić 

tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie.  
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IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć  w siedzibie Opery Wrocławskie, ul. Świdnicka 35 we Wrocławiu, pok.552 

(sekretariat Vp). 

2. Termin składania ofert upływa dnia  21 stycznia 2019 roku o godz. 9.45 

3. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego, V  piętro,  pok. 547, dnia 21 stycznia 

2019 o godz. 10.00  

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące:  

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c. ceny, oraz informacji o posiadanych 

 

1. UWAGA: W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy 

wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej data i godzina 

wpływu do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert. 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty związane 

z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ. Cenę 

podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. W cenie 

oferty należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: 

dostawy energii oraz wypowiedzenia obowiązujących umów dla punktów dystrybucyjnych, wysyłki 

faktury oraz specyfikacji do niej, zysk, narzuty, ewentualne upusty, należny podatek VAT, oraz 

pozostałe składniki cenotwórcze. 

3. W celu podania ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i podpisać FORMULARZ 

WYCENY OFERTY stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 

4. Wykonawca przedstawi w Formularzu cenowym, ceny jednostkowe netto i brutto dla każdej 

wyszczególnionej pozycji. Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) 

5. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, nie może w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3 

do SIWZ)  samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji. 

6. Cena łączna winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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7. Cenę oferty zawartą w formularzu oferty będzie stanowiła suma wszystkich iloczynów cen 

jednostkowych dla poszczególnych grup taryfowych zawartych w formularzu cenowym (Załącznik 

nr 3 do SIWZ) oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych grup taryfowych wyrażonych w 

MWh w okresie obowiązywania umowy. 

8. Rozliczenia wynagrodzenia dla Wykonawcy następować będzie według rzeczywistego zużycia. 

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego 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     rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę poinformuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.  

11. Zamawiając nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia.  

 

XI. Kryteria wyboru oferty 

 

1. Przy wyborze  najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, 

któremu Zamawiający przypisuje wagę 100%. 

2. Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP - 

Cena za energię elektryczną nie ma wypływu na jakość wykonywanej dostawy energii 

elektrycznej. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych wymagań 

Zamawiającego – jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych 

standardach. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 r.). 

Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) 

natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 

określa Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z dnia 12 

września 2011 r.). 

3. Maksymalna  liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Liczba 

punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:  
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Cmin 

Ilość punktów =  -------------- x 100% 

Cb 

gdzie:  

Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach 

 Cb – cena brutto badanej oferty 

           100   - max ilość pkt.  

           100% - waga  kryterium ceny  

4. W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do 

dwóch miejsc po przecinku wg następujących zasad:  

- jeżeli trzecia liczba po przecinku jest mniejsza od 5 – zaokrąglenie w dół,  

- jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa lub wyższa od 5 – zaokrąglenie w górę. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów . 

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

7. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do  oferty.  

 

XII. Wymagania dotyczące wadium 

 

Nie dotyczy  

 

XIII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy. 

 

Zamawiający  żąda,  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego złożenia 

umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie, zależnie od formy 

organizacyjnej firmy Wykonawcy.  

 

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XV. Informacje dotyczące wzoru umowy. 

 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona, która 

występuje z propozycją zmiany Umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 
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wniosku o taką zmianę. 

3.  Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian Umowy w następującym zakresie: 

3.1. zmiany taryfy dla PPE w zakresie taryf lub ceny jednostkowej za energię elektryczną, 

określonej w zał. nr 2 do Umowy. 

3.2. zmiany liczby punktów poboru energii przy czym: 

a) zmniejszenie liczby PPE może nastąpić w szczególności w przypadku przekazania, 

sprzedaży lub wynajęcia obiektu innemu podmiotowi oraz w przypadku zamknięcia lub 

likwidacji obiektu, 

b)  w przypadku zwiększenia liczby PPE, rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie 

się odbywać zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności z uwzględnieniem taryf i cen 

jednostkowych za energię określonych w zał. nr 2 do Umowy, 

c) do nowych PPE Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności określone w  

niniejszej umowie, 

d)  o zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości PPE Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z co 

najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kopii wszelkich dokumentów 

złożonych do OSD w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy odnośnie nowych 

PPE a także kopii wszelkich dokumentów złożonych do OSD w celu zaprzestania sprzedaży 

energii do zlikwidowanego PPE. 

4. Zmiany postanowień zawartej umowy: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp. 

5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 

140 ust 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 

poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

6. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 

następującym zakresie: a) w przypadku zmiany następujących aktów prawnych:  ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z póź. zmianami);  

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 752 ze zm.), w 

zakresie akcyzy na energię elektryczną;  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 

października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia 

do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii 

elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku 

potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym 

źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229);  rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26 lipca 

2011 r. w sprawie sposobu danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawiania do umorzenia 

tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących 

ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2011 r. Nr 



Znak postępowania: ZP/PN/1/2019 

 

Strona 14 z 25 

 

176, poz. 1052);  ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. b) zmiany 

(zwiększenia lub zmniejszania) liczby punktów poboru energii lub znaczącej zmiany zużycia 

energii elektrycznej w punkcie poboru energii wymienionym w tabelach (załącznik nr 1 i 2 do 

SIWZ) cPowyższe zmiany postanowień zawartych umów mogą nastąpić za zgodą obydwu stron 

wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności takiej zmiany.  

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy 

 

XVI. Środki ochrony prawnej 

 

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w 

Dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w zakresie 

określonym dla zamówień, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp. 

 

W odwołanie przysługuje wobec n/w czynności Zamawiającego 

- określenia warunków udziału w postępowaniu;  

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

- odrzucenia oferty odwołującego;  

- opisu przedmiotu zamówienia;  

- wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

XVII. Załączniki do SIWZ: 

 

             1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; 

             2) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik  nr 2 do SIWZ; 

             3)Formularz wyceny – załącznik  nr 3. do SIWZ; 

             4) Oświadczenie o  braku  podstaw  do  wykluczenia  i  spełnieniu  warunków udziału  

w  postępowaniu  - załącznik nr 4 do SIWW                                                         

            5) Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do 

SIWZ; 

            6) Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ; 

 

Wrocław, 10.01.2019 r. 

Ewa Magdalena Filipp 

Zastępca Dyrektora Opery Wrocławskiej 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

                                            FORMULARZ   OFERTY 

Ubiegając  się o uzyskanie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Opery Wrocławskiej”, odpowiadając na ogłoszenie 

Opery Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 35 składamy niniejszą OFERTĘ 

                    

                 I.NAZWA I ADRES WYKONAWCY:                                                         

..................................................................................................................................... 

 

Tel. …………………………………. e-mail: …………………………………………………………..… 

  

NIP: …………………………………………. REGON: …………….……….. KRS: ………………..………….…………. 

 

Osoba desygnowana przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: 

 

 Imię i nazwisko:…………………………………….. 

 e-mail: ………………………………………………. 

 tel: …………………………………………………… 

 

               II. CENA OFERTY: 

 

Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i w załącznikach do 

SIWZ, w szczególności we wzorze umowy z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do 

realizacji zamówienia, za wynagrodzeniem: 

 

Oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  SIWZ  (w  tym  

załącznikach do niej) za  cenę całkowitą w wysokości : 

 

brutto: ……………………………………………………………………………….................................................... złotych  

 

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

 

Netto: ....................................................................................................................... złotych  

 

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

 

Vat: ………….. % 
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Podana powyżej cena oferty została wyliczona w Załączniku Nr 3 do SIWZ pn.: FORMULARZ 

WYCENY OFERTY, który stanowi integralną część niniejszej oferty.  

 

 III. PODWYKONAWCY: 

 

1. Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom 

następujące fragmenty zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………… 

  * niepotrzebne skreślić 

 

2. W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania fragmentów zamówienia należy 

również podać  nazwy firm podwykonawców i zakres realizowanych przez nich świadczeń, 

jako podwykonawców: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  IV.  OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

załącznikami do SIWZ, i nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje 

niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. 

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi  

określone przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

3. Oświadczamy, że posiadamy Generalna Umowę Dystrybucyjną* / promesę 

Generalnej Umowy Dystrybucyjnej* z Tauron Dystrybucja S.A., umożliwiającą 

sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD 

do wszystkich obiektów Zamawiającego wymienionych w OPZ (załączniku nr 2 do 

SIWZ). 

       
  * 

niepotrzebne skreślić 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ. 

5. *Oświadczamy, iż  dokumenty  dołączone do Formularza Oferty  zawarte na stronach od ……..       

do ……….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

         * 
niepotrzebne skreślić 

6. Oświadczamy, iż  Formularz Oferty i Formularz wyceny w postępowaniu wraz  z dołączonymi 

dokumentami jest jawny i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Oświadczamy, że posiadamy aktualną Koncesje na obrót energią elektryczną wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej na podstawie art.32 ustawy Prawo 

energetyczne z terminem ważności w okresie wykonywania umowy (pkt. II SIWZ). 

8. Oświadczam/y/, że wybór naszej oferty nie będzie / będzie prowadzić* do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

………………………………………...…..….…………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez 

kwoty podatku) 

* niepotrzebne skreślić 

Zgodnie z komentarzem do zmiany art. 91 ust. 3a ustawy

1

obowiązek podatkowy 

u Zamawiającego powstaje jedynie w przypadku:  

a) wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 

b)  mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak   

i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją

2

 zmian w ustawie o podatku VAT, 

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek 

doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

9. W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w 

Umowie, jako reprezentacja Wykonawcy (zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym 

/ wpisem w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej / udzielonym 

pełnomocnictwem): 

 

imię i nazwisko ........................................ 

stanowisko/funkcja*........................................................... 

 

imię i nazwisko ........................................  

stanowisko/funkcja* .......................................................... 

 

 

Oświadczam/-my, że na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego 

wskazanym zobowiązuję/-my się dostarczyć dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

  

                                                           
1

Komentarz do zmiany Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015 r., poz. 605) w: Lex Omega 
2

 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605) 
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Oświadczam/-my, że zgodnie z zapisem rozdz.IV pkt.5 SIWZ zobowiązujemy się przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp ( wzór załącznik nr.6 do 

SIWZ) w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art.86 ust.5 ustawyPzp. 

   VIII.  OŚWIADCZAMY, ŻE DO NINIEJSZEJ  OFERTY ZAŁĄCZAMY: 

        

1) podpisany Załącznik nr 4 do SIWZ:  OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

( jeżeli dotyczy również: 

- wykonawcy składający ofertę wspólną ( art. 23 Pzp), wówczas, każdy z Partnerów składa    

indywidualnie podpisany Załącznik nr 4 w zakresie dotyczącym wykluczenia z postepowania i 

potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postepowaniu ); 

- inny podmiot który  oddaje do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa indywidualnie podpisany 

Załącznik nr 4 w zakresie dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania);  

2) podpisany Załączniku Nr 3 do SIWZ pn.: FORMULARZ WYCENY OFERTY; 

3) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

(szczegółowo opisane w rozdz. IV pkt.11 SIWZ) ( jeżeli dotyczy);   

4) pełnomocnictwo zawierające szczegółowy zakres,  podpisane  przez  osoby  

uprawnione do  reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli 

oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo  musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza ( jeżeli dotyczy); 

5) pełnomocnictwo dla Lidera w przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej , 

art.23 Pzp. ( jeżeli dotyczy). 

 

Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że  załączone do oferty dokumenty, 

oświadczenia opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 

k.k.) 

 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………………                                                            

…………………………………………………………                                                                        

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli 

Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Dane dotyczące sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby  

Opery Wrocławskiej 

 

Punkty odbioru:  

1. PROD_511000651831 – Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, sekcja I, 

obecna grupa taryfowa B21, moc umowna 200kW, 

Zużycie za 2018r. –  530 MWh 

Obecna umowa: Umowa sprzedaży energii elektrycznych i świadczenia usług dystrybucji nr 

86/ZTE/2017, miesięczny okres wypowiedzenia  

2. PROD_511000651781 – Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, sekcja II, 

obecna grupa taryfowa B21, moc umowna 140kW  

Zużycie za 2018r. –  24 MWh 

Obecna umowa: Umowa sprzedaży energii elektrycznych i świadczenia usług dystrybucji nr 

86/ZTE/2017, miesięczny okres wypowiedzenia 

3. PROD_511334679530 – Magazyn Opery Wrocławskiej, ul. Bystrzycka/Na ostatnim groszu 

DZ. 3/5, 54-215 Wrocław, zasilanie rezerwowe, obecna grupa taryfowa C21, moc umowna 

50kW,    

Zużycie za 2018r. – 0 MWh 

Obecna umowa: Umowa sprzedaży energii elektrycznych i świadczenia usług dystrybucji – 

umowa kompleksowa nr 85/ZTE/2017. miesięczny okres wypowiedzenia 

4. PROD_511334679990 –  Magazyn Opery Wrocławskiej, ul. Bystrzycka/Na ostatnim groszu 

DZ. 3/5, 54-215 Wrocław, zasilanie podstawowe, obecna grupa taryfowa C21, moc umowna 

50kW,    

Zużycie za 2018r. – 60 MWh 

Obecna umowa: Umowa sprzedaży energii elektrycznych i świadczenia usług dystrybucji – 

umowa kompleksowa nr 85/ZTE/2017 miesięczny okres wypowiedzenia 

5. 51/8429021 – Lokal Mieszkalny Opera Wrocławska, ul. Krynicka 92/21, 50-555 Wrocław,  

obecna grupa taryfowa G11, moc umowna 5kW  

Zużycie za 2018r. –   1,4 MWh 

Obecna umowa: 5386/2001 miesięczny okres wypowiedzenia 

6. 51/8330009 – Lokal Mieszkalny Opera Wrocławska, ul. Wieczysta 63/4, 50-550 Wrocław, 

obecna grupa taryfowa G11, moc umowna 5kW    

Zużycie za 2018r. –   1,5 MWh 

Obecna umowa: 7846/75 miesięczny okres wypowiedzenia 

7. 51/8335016 – Lokal Mieszkalny Opera Wrocławska, ul. Nabycińska 13/11, 53-677 Wrocław, 

obecna grupa taryfowa G11, moc umowna 5kW    

Zużycie za 2018r. –   0,65 MWh 

Obecna umowa:  6100/01 miesięczny okres wypowiedzenia 

8. 51/8087012 – Lokal Mieszkalny Opera Wrocławska, ul. Tadeusza Kościuszki 49A, 50-442 

Wrocław, obecna grupa taryfowa G11, moc umowna 5kW    

Zużycie za 2018r. –   5,5 MWh 

Obecna umowa: 00793/14/406 miesięczny okres wypowiedzenia 

 

Średnie roczne zużycie dla wszystkich punktów odbioru z roku 2018r. wynosi 846,61 MWh.   Zużycie 

prognozowane, uwzględniające 15% wzrost 2019-2020r. wynosi 1950 MWh.  

 

Uwzględniając zróżnicowane zużycie w poszczególnych latach należy przyjąć na okres realizacji 

umowy: 1950 MWh                                                                   

 

Rozliczenie za pobraną energię elektryczna we wszystkich punktach przyłączeniowych ma się 

odbywać na podstawie danych pomiarowo – rozliczeniowych przekazanych Wykonawcy przez OSD.   
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Szacunkowa ilość zamawianej energii jest ustalona na podstawie zużycia w 2018 r. i ma charakter 

jedynie orientacyjny służący do porównania ofert w żadnym wypadku nie stanowi ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania 

przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości. 

 

Wykonawca jest uprawniony do wskazania w ofercie cenowej innych niż dotychczas stosowane u 

Zamawiającego taryf energetycznych jeżeli uzna, że taryfy zaproponowana są korzystniejsze od 

dotychczasowych. Błędny dobór taryf, które w konsekwencji prowadziłyby do większych opłat za 

energię w okresie obowiązywania umowy niż przy taryfach obecnie stosowanych różnicą obciążany 

będzie Wykonawca.   

 

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 12 miesięcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ                                            

Wykonawca: 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Przystępując do postępowania na „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Opery 

Wrocławskiej” niniejszym oświadczamy:  

 

Oświadczenie wykonawcy  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące  

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

 

1) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp. 

   

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………………  

  ………………………………………………………… 

  (podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

2.  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze: …………………….. 

 

⃰  należy zaznaczyć właściwe 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………………              

  ………………………………………………………… 

  (podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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        2) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA ( jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 ………………………………………… 

   (podpis) 

 

          3) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBYPOWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA : ( jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 ………………………………………………………… 

  (podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

   

 

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1  ustawy Pzp 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

d) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  rozdz. 

III pkt. 1.2.1., 1.2.2 oraz 1.2.3. SIWZ  dla postępowania na „ Dostawę energii elektrycznej na 

potrzeby Opery Wrocławskiej” 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 ………………………………………………………… 

  (podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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e) INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: (jeżeli 

dotyczy) 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w rozdz. III pkt. 1.2.1. oraz 1.2.2. SIWZ  polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. w następującym zakresie: 

………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni 

zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………………        

 ………………………………………………………… 

  (podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………………                                                            

 ………………………………………………………… 

  (podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik numer 5 do SIWZ 

                                                                                                                           

Wykonawca: 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

 
 

Informacja o przynależności 
Wykonawcy do grupy kapitałowej 

postępowanie na: 
 

„Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Opery Wrocławskiej” 

 
Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986) oświadczam, że: należę / nie należę*  do grupy kapitałowej  w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze 

zm.). 

* niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku, gdy wykonawca  należy do grupy kapitałowej wraz z Oświadczeniem składa listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 
 
Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:* 

 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………………                                                            

…………………………………………………………                                                                        

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 
 

 


