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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
NIP: 611-18-63-368 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.bip.muzeumkarkonoskie.pl 
e-mail: przetargi@muzeumkarkonoskie.pl 
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – zwanej dalej „Ustawą” lub 
Pzp oraz przepisami wykonawczymi do niej, a w szczególności: 
1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), 

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1880), 

3) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2254). 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 
ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(zwanej dalej SIWZ) zastosowanie mają przepisy Ustawy. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1.  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż energii 

elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze dla następujących punktów poboru:  

1) zasilanie podstawowe (punkt poboru PPE PROD_111200223513, Jelenia Góra, 
ul. J. Matejki 28): 
a) moc przyłączeniowa – 170 kW, 
b) moc umowna – 170 kW, jednakowa dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego, 
c) grupa taryfowa – C21, 
d) szacunkowe zapotrzebowanie na energię w 2019 r.: 13 332 kWh x 12 m-cy = 

159 984 kWh, 
2) zasilanie rezerwowe (punkt poboru PPE PROD_111200223623, Jelenia Góra, 

ul. J. Matejki 28): 
a) moc przyłączeniowa – 40 kW, 
b) moc umowna – 40 kW, jednakowa dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego, 
c) grupa taryfowa – C21, 
d) szacunkowe zapotrzebowanie na energię w 2019 r.: 211 kWh x 12 m-cy = 

2 532 kWh, 
3) wymiennikowania (punkt poboru Jelenia Góra, ul. J. Matejki 28): 

a) moc przyłączeniowa – 26 kW, 
b) moc umowna – 26 kW, jednakowa dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego, 
c) grupa taryfowa – C11, 
d) szacunkowe zapotrzebowanie na energię w 2019 r.: 258 kWh x 12 m-cy = 

3 096 kWh, 
4) zasilanie podstawowe (punkt poboru, Jelenia Góra, ul. Chełmońskiego 8): 
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a) moc przyłączeniowa – 23 kW, 
b) moc umowna – 23 kW, jednakowa dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego, 
c) grupa taryfowa – C11, 
d) szacunkowe zapotrzebowanie na energię w 2019 r.: 191 kWh x 12 m-cy = 

2 292 kWh, 
5) zasilanie podstawowe (punkt poboru Bolków, Zamek Bolków, ul. Zamkowa ): 

a) moc przyłączeniowa – 26 kW, 
b) moc umowna – 26 kW, jednakowa dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego, 
c) grupa taryfowa – C12a, 
d) szacunkowe zapotrzebowanie na energię w 2019 r.: 

− szczytowa 658 kWh x 12 m-cy = 7 896 kWh, 
− pozaszczytowa 2 092 kWh x 12 m-cy = 25 104 kWh, 

6) zasilanie hydrofornia (punkt poboru Bolków, Zamek Bolków, ul. Bolka ): 
a) moc przyłączeniowa – 16 kW, 
b) moc umowna – 16 kW, jednakowa dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego, 
c) grupa taryfowa – C11, 
d) szacunkowe zapotrzebowanie na energię w 2019 r.: 4,50 kWh x 12 m-cy = 54 

kWh, 
7) zasilanie podstawowe (punkt poboru Szklarska Poręba, ul. 11-go Listopada 23): 

a) moc przyłączeniowa – 40 kW, 
b) moc umowna – 40 kW, jednakowa dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego, 
c) grupa taryfowa – C12a, 
d) szacunkowe zapotrzebowanie na energię w 2019 r.:  

− szczytowej: 304 kWh x 12 m-cy = 3 648 kWh, 
− pozaszczytowej: 824 kWh x 12 m-cy = 9 888 kWh. 

8) zasilanie podstawowe (punkt poboru Jelenia Góra, ul. Sudecka 81): 
e) moc przyłączeniowa – 12,8 kW, 
f) moc umowna – 12,8 kW, jednakowa dla wszystkich miesięcy roku 

kalendarzowego, 
g) grupa taryfowa – C11, 
h) szacunkowe zapotrzebowanie na energię w 2019 r.: 273 kWh x 12 m-cy = 3 276 

kWh, 
2. Szacunkowe zapotrzebowania na energię elektryczną podane w pkt 1 zostały przyjęte 

do ustalenia szacunkowej wielkości 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 Wykonawcy. 

3. Obiekty Muzeum zakwalifikowany został do IV grupy przyłączeniowej. 
4. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie w 

myśl art. 3 pkt. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z 
późn. zm.) Prawo Energetyczne (dalej: UPE) i realizowane będzie na podstawie umowy 
kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 i 4 tej ustawy. 

5. Wykonawca będzie dostarczał energię i świadczył usługę dystrybucji zgodnie z 
obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w UPE oraz 
aktach wykonawczych do tej ustawy. 

6. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie 
bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, wg stawek opłat 
wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy Sprzedawcy. 

7. Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 
 09310000-5  Elektryczność 
 65300000-6  Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia: okres 12 miesięcy 
1. planowane rozpoczęcie: 01.01.2019 r. 
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2. planowane zakończenie: 31.12.2019 r. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 
Ustawy, 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1) Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający wyklucza również wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 
r. poz. 615); 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił 
warunek, jeżeli posiada: 
a) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci 
dystrybucyjnej) lub złoży oświadczenie o zawarciu umowy z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w 
przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej), 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie ustanawia warunku w/w 
zakresie, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie ustanawia warunku w/w 
zakresie. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunki określone w postępowaniu 
muszą spełniać łącznie. Natomiast warunek dotyczący braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt.1) ustawy Pzp 
musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ ). 

7. Zamawiający ocenia, 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 bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1) Pzp. 

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w Dziale VI ust. 5 pkt 4-6 SIWZ. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów i 
oświadczeń (wraz z ofertą): 
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem 

wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ.; 
Oświadczenie składa każdy z Wykonawców oferty wspólnej. 

2. W celu wykazania spełnienia warunku, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt.1) 
Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (wraz z ofertą): 
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem 

wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.; 
Oświadczenie składa każdy z Wykonawców oferty wspólnej. 
 

Uwaga: Informacje zawarte w oświadczeniach stanowić będą wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

3. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do 
podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z 
przepisów prawa lub innych dokumentów. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
www.bip.muzeumkarkonoskie.pl informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oraz dowody 
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potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
Oświadczenie składa każdy z Wykonawców oferty wspólnej. 

5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania ofert w celu 
ustalenia, czy złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Pzp, a 
następnie dokona oceny ofert w oparciu o opis kryteriów oraz ich wagi i sposobu oceny 
ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po dokonaniu oceny 
ofert Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp, 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy 
Pzp tj.: 
1) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo energetyczne, na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu energią elektryczną, 

2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w 
przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub złoży 
oświadczenie o zawarciu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie 
będących właścicielem sieci dystrybucyjnej), 

3) oświadczenie o zawarciu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje 
się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie 
będących właścicielem sieci dystrybucyjnej), 

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie o art. 
24 ust. 5 pkt 1) ustawy. 
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 – 3 Wykonawcy oferty wspólnej składają 
łącznie, dokumenty, o których mowa w pkt 4  składa każdy z Wykonawców oferty 
wspólnej. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 4-6 
niniejszego Działu SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego Działu SIWZ, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust. 6 niniejszego Działu SIWZ, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
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albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis ust. 7 niniejszego Działu SIWZ stosuje się. 

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp. 

11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt. 4 niniejszego działu SIWZ. 

12. 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 art. 25a ust. 1 Pzp. 

13. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 5 
pkt. 4 niniejszego Działy SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, 
w celu wykazania braku istnienia wobec tego podwykonawcy podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1) Pzp. 

14. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty: 
1) dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem, 

2) oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ oraz oświadczenia, o 
których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące 
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale, 

3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 

4) jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub 
dokumenty w tym zakresie, 

5) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, 

6) jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1. oraz ust. 2 
niniejszego działu SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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7) jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania, 

8) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 
1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 
2016 r. poz. 147 i 615). 

2. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla czynności: 
1) związanych z ofertą tj. złożenie, zmiana, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu 

złożonej oferty, 
2) związanych z uzupełnieniem oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 2 ust 

1 ustawy Pzp, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2, 2f i 3 ustawy Pzp, 
3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania, 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty 
elektronicznej e-mail, wskazany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią 

5. Adres, numer faksu, adres mailowy: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 58-500 
Jelenia Góra ul. Jana Matejki 28, fax 75 75 234 65, mail: 
przetargi@muzeumkarkonoskie.pl 

6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 08:00 
do 16:00 w dni robocze. 

7. Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może 
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

9. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.muzeumkarkonoskie.pl 
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10. Porozumiewanie się z wykonawcami możliwe jest poprzez adres email: 
przetargi@muzeumkarkonoskie.pl   

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Zamawiający nie ustanawia wadium. 
 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej 

przygotowaniem i złożeniem. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie 
wykluczony z postępowania. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z 
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Oferta musi zawierać: 

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) Oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, 
3) Pełnomocnictwo zgodnie z ust. 9 niniejszego Działu SIWZ (jeżeli dotyczy). 

7. Oferta ma być złożona na całość zadania, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza 
do składania ofert częściowych i wariantowych. 

8. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
9. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
10. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się 
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności 
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12. Strony oferty winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. W 
przypadku, gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafka 
jednej z nich. 

13. Zaleca się ponumerowanie stron. 
14. Złożona oferta jest jawna. 
15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa 
- nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a 
także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
17. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność 
do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być 
zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i 
opatrzone napisem: 
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Oferta na: 

 „Dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii 
elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

nie otwierać przed godziną 10 15 dnia 17.12.2018 r. 
 
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
19. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
20. W przypadku określonym w ust. 19 Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia lub wycofuje. Oświadczenie woli o zmianie bądź wycofaniu oferty Wykonawca 
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu (według takich samych zasad 
jak składanie oferty) oznakowanym napisem „zmiana oferty” albo „cofnięcie oferty”. 
Oświadczenie musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy. 

21. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 
 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 17.12.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Muzeum 

Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. Jana Matejki 28 – sekretariat lub za 
pośrednictwem np. urzędu pocztowego. Decyduje data wniesienia do Zamawiającego. 

2. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 
Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

3. Oferty będą otwierane według następującego porządku: 
- koperty oznaczone napisem „cofnięcie oferty” zawierające powiadomienie Wykonawcy 
o wycofaniu złożonej oferty i po stwierdzeniu poprawności postepowania Wykonawcy 
oraz zgodności ze złożonymi ofertami – oferty wycofane bez otwierania zostaną 
zwrócone Wykonawcom, 
- koperty oznaczone napisem „zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert 
Wykonawców, którzy wprowadzili zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian zostaną dołączone do koperty,  
- koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały 
zmienione lub wycofane, zgodnie z numeryczną kolejnością ich składania. 

4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. 
informacji w dniu 17.12.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Muzeum Karkonoskiego w 
Jeleniej Górze przy ul. Jana Matejki 28. 

6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje: nazwy (firmy) oraz 
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną 
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

8. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
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1. Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty 
polski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 
1997 r. nr 140 poz. 938 z późn. zm.), oznaczany w SIWZ jako „złoty”, „PLN” lub „zł.”. 

2. Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług, Dz. U. z 2014 r., poz. 915) – wartość wyrażona w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub 
usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 
takim podatkiem. 

3. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku w formularzu 
„Oferta” (załącznik Nr 1 do SIWZ) – z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. 

4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego 
zamówienia. 

5. Cena ofertowa określa maksymalne nominalne wynagrodzenie Wykonawcy i stanowi 
podstawę oceny ofert w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie odbywać 
się będzie według iloczynu rzeczywistego zużycia oraz cen jednostkowych za 1kW/h 
podanych w formularzu ofertowym. 

6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę dostawy lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

 
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty nie 

podlegającej odrzuceniu. 
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta, 

wynosi 100 pkt. 
4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oraz ich 

wagami:  
 
− kryterium: cena   waga: 60 % tj. maksymalnie 60 punktów 
− kryterium: termin płatności (termin płatności liczony w dniach od daty wystawienia 

faktury)   waga: 40 % tj. maksymalnie 40 punktów 
i tak, Zamawiający przyzna: 
40 pkt-  termin płatności 30 dni 
20 pkt. - termin płatności 21 dni 
10 pkt.- termin płatności  14 dni 
 0 pkt. – termin płatności 7 dni 
 
Uwaga: termin płatności faktury nie może być krótszy niż 7 dni, ani też dłuższy niż 30 
dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. 

 
 

Cena ofertowa = cena minimalna brutto / cena badanej oferty x 60 pkt + termin 
płatności badanej oferty / najdłuższy termin płatności x 40 pkt 
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5. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia. 
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego oferty. 
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w 
ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach 

 
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 Pzp, braku równoważności lub braku 
spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a) na stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 
10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. 

4. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę 
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp. 
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XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 
Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 
1. Umowa zostanie zawarta wg wzorów umów kompleksowych powszechnie stosowanych 

przez dostawców energii elektrycznej i podmioty świadczące usługi dystrybucji. 
2. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca 

sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.  
3. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), aktualnej Taryfie dla energii elektrycznej, 
aktualnej Taryfie dla usług dystrybucyjnych właściwego operatora systemu 
dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa URE. 

4. Umowa musi zawierać: moc umowną, grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, 
zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunki wprowadzania zmian grupy taryfowej, rozliczenie 
za pobraną energię odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych stosowanych przez 
OSD wg faktycznego zużycia energii, w oparciu o ceny wynikające z formularza 
cenowego stanowiącego załącznik do umowy,  miejsce dostarczania energii, okres 
obowiązywania umowy, warunki rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez 
strony umowy. 

5. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie 
bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, wg stawek opłat 
wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy Sprzedawcy. 

6. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian 
postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w następujących okolicznościach i zakresie: 
1) rezygnacji przez Zamawiającego z punktów odbioru w przypadku przekazania, 

sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub 
likwidacji obiektu, 

2) w przypadku konieczności zmiany mocy umownej, 
3) zmiana ceny podanej w ofercie nastąpić może w przypadku zmian stawek za 

świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy OSD 
zatwierdzonej przez Prezesa URE lub w odniesieniu do cen energii, w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT i podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz 
zmiany taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE. 

 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI ustawy Pzp. 
 
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 
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RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ 
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
przetargi@muzeumkarkonoskie.pl 
 
XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 
Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich. 
 
XXIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
XXIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
Załącznik nr 1  Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z  postępowania. 
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej. 
Załącznik A   Formularz cenowy. 
Załącznik nr 5  Zobowiązanie podmiotów. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

na wykonanie zadania pn.:  

„Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji 
energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.bip.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

 

III. Pełnomocnik: 

(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 

Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  

 

IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 

zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia wg poniższych warunków: 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

cena brutto: ................................... zł, 

(słownie: ............................................................................................................ zł), 

cena netto: .................................... zł, 

(słownie: ............................................................................................................ zł), 

podatek VAT w wysokości: ............ %, tj. ................................... zł, 

(słownie: ............................................................................................................ zł), 
Określam termin płatności na: 
 
 
 
   7 dni 14 dni                      21 dni                      30 dni 
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2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 
 
3. Oświadczamy, że spełniamy standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 
 

4. Termin płatności faktur – ……… dni od daty złożenia Zamawiającemu. 
 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
6. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
8. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
9. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
10. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 
 

11. Oświadczamy, że wszystkie przedłożone przez nas dokumenty są kompletne i zgodne z 
prawdą. 
 

12. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego (tj. obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i 
usług przez Zamawiającego), w związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) dostawy lub 
usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz jej wartość bez kwoty 
podatku VAT: 
 

Lp. Nazwa (rodzaj) dostawy lub usługi, 
której świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego u Zamawiającego 

Wartość bez kwoty 
podatku VAT 

1   

2   

 
13. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 

L.p. 
Nazwa (-y) 

Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość          

i data 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej wraz ze 
świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej 
Górze” – oświadczam, co następuje: 
 

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

− Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów: (jeżeli dotyczy) /* 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla 
wskazanego podmiotu): 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

− Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym/ych oświadczeniu/ach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 
Podpisy: 
 

L.p. 
Nazwa (-y) 

Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość          

i data 

      

 
/* Niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej wraz ze 
świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” – 
oświadczam, co następuje: 
− Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. /* 
 

− Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1) 
ustawy – Prawo zamówień publicznych. /* 

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

podstawie art. 24 ust….. pkt.……….. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 lub 16-20 albo art. 24 ust. 5 pkt.1) ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki 
naprawcze: (jeżeli dotyczy) /* 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

− Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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): (jeżeli dotyczy)/* 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

− Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami w niniejszym postępowaniu, tj. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG): (jeżeli dotyczy)/* 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

− Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym/ych oświadczeniu/ach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
Podpisy: 

L.p. 
Nazwa (-y) 

Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość          

i data 

      

 
/* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
 
 
Po zapoznaniu się z informacją o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej wraz ze 
świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej 
Górze” 
 

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 )oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz 
adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego: 
 
− nie należę do żadnej /* tej samej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w 

postępowaniu /* grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
 

− przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp, z następującymi wykonawcami: 
1) …………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………… 

 
− Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
* - niepotrzebne skreślić 

 

 
 
Podpisy: 
 

L.p. 
Nazwa (-y) 

Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość          

i data 
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Załącznik A 
do Formularza ofertowego 

 
FORMULARZ CENOWY 

 
 
1) Zasilanie podstawowe (punkt poboru PPE PROD_111200223513, Jelenia Góra, 

ul. J. Matejki 28, grupa taryfowa: C21): 
 

Opis 

Prognozowana 
ilość w okresie 
trwania umowy 
(12 miesięcy) 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość 
netto 

w PLN 
(kol. 2 x 4) 

Podatek 
VAT 

w PLN 

Wartość 
brutto 
w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 

Energia elektryczna 
czynna całodobowa 

159 984 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
zmienna całodobowa 

159 984 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
stała 

12 
(170 kW) 

zł/kW/mc     

Opłata przejściowa 
12 

(170 kW) 
zł/kW/mc     

Opłata 
abonamentowa 

12 zł/mc     

Stawka jakościowa 159 984 zł/kWh     

Stawka opłaty OZE 159,984 zł/MWh     

Razem:    

 
 
2) Zasilanie rezerwowe (punkt poboru PPE PROD_111200223623, Jelenia Góra, 

ul. J. Matejki 28, grupa taryfowa: C21): 
 

Opis 

Prognozowana 
ilość w okresie 
trwania umowy 
(12 miesięcy) 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość 
netto 

w PLN 
(kol. 2 x 4) 

Podatek 
VAT 

w PLN 

Wartość 
brutto 
w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 

Energia elektryczna 
czynna całodobowa 

2 532 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
zmienna całodobowa 

2 532 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
stała 

12 
(40 kW) 

zł/kW/mc     

Opłata przejściowa 
12 

(40 kW) 
zł/kW/mc     

Opłata 
abonamentowa 

12 zł/mc     

Stawka jakościowa 2 532 zł/kWh     

Stawka opłaty OZE 2,532 zł/MWh     

Razem:    
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3) Wymiennikowania (punkt poboru Jelenia Góra, ul. J. Matejki 28, grupa taryfowa: 

C11): 
 

Opis 

Prognozowana 
ilość w okresie 
trwania umowy 
(12 miesięcy) 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość 
netto 

w PLN 
(kol. 2 x 4) 

Podatek 
VAT 

w PLN 

Wartość 
brutto 
w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 

Energia elektryczna 
czynna całodobowa 

3 096 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
zmienna całodobowa 

3 096 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
stała 

12 
(26 kW) 

zł/kW/mc     

Opłata przejściowa 
12 

(26 kW) 
zł/kW/mc     

Opłata 
abonamentowa 

12 zł/mc     

Stawka jakościowa 3 096 zł/kWh     

Stawka opłaty OZE 3,096 zł/MWh     

Razem:    

 
4) Zasilanie podstawowe (punkt poboru, Jelenia Góra, ul. Chełmońskiego 8, grupa 

taryfowa: C11): 
 

Opis 

Prognozowana 
ilość w okresie 
trwania umowy 
(12 miesięcy) 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość 
netto 

w PLN 
(kol. 2 x 4) 

Podatek 
VAT 

w PLN 

Wartość 
brutto 
w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 

Energia elektryczna 
czynna całodobowa 

2 292 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
zmienna całodobowa 

2 292 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
stała 

12 
(23 kW) 

zł/kW/mc     

Opłata przejściowa 
12 

(23 kW) 
zł/kW/mc     

Opłata 
abonamentowa 

12 zł/mc     

Stawka jakościowa 2 292 zł/kWh     

Stawka opłaty OZE 2,292 zł/MWh     

Razem:    
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5) Zasilanie podstawowe (punkt poboru Bolków, Zamek Bolków, ul. Zamkowa, grupa 
taryfowa: C12a): 

 

Opis 

Prognozowana 
ilość w okresie 
trwania umowy 
(12 miesięcy) 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość 
netto 

w PLN 
(kol. 2 x 4) 

Podatek 
VAT 

w PLN 

Wartość 
brutto 
w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 

Energia elektryczna 
czynna szczytowa 

7 896 zł/kWh     

Energia elektryczna 
czynna 
pozaszczytowa 

25 104 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
zmienna szczytowa 

7 896 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
zmienna 
pozaszczytowa 

25 104 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
stała 

12 
(26 kW) 

zł/kW/mc     

Opłata przejściowa 
12 

(26 kW) 
zł/kW/mc     

Opłata 
abonamentowa 

12 zł/mc     

Stawka jakościowa 33 000 zł/kWh     

Stawka opłaty OZE 33,000 zł/MWh     

Razem:    

 
 
6) Zasilanie hydrofornia (punkt poboru Bolków, Zamek Bolków, ul. Bolka, grupa 

taryfowa: C11): 
 

Opis 

Prognozowana 
ilość w okresie 
trwania umowy 
(12 miesięcy) 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość 
netto 

w PLN 
(kol. 2 x 4) 

Podatek 
VAT 

w PLN 

Wartość 
brutto 
w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 

Energia elektryczna 
czynna całodobowa 

54 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
zmienna całodobowa 

54 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
stała 

12 
(16 kW) 

zł/kW/mc     

Opłata przejściowa 
12 

(16 kW) 
zł/kW/mc     

Opłata 
abonamentowa 

12 zł/mc     

Stawka jakościowa 54 zł/kWh     

Stawka opłaty OZE 0,054 zł/MWh     

Razem:    
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7) Zasilanie podstawowe (punkt poboru Szklarska Poręba, ul. 11-go Listopada 23, 

grupa taryfowa: C12a): 
 

Opis 

Prognozowana 
ilość w okresie 
trwania umowy 
(12 miesięcy) 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość 
netto 

w PLN 
(kol. 2 x 4) 

Podatek 
VAT 

w PLN 

Wartość 
brutto 
w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 

Energia elektryczna 
czynna szczytowa 

3 648 zł/kWh     

Energia elektryczna 
czynna 
pozaszczytowa 

9 888 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
zmienna szczytowa 

3 648 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
zmienna 
pozaszczytowa 

9 888 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
stała 

12 
(40 kW) 

zł/kW/mc     

Opłata przejściowa 
12 

(40 kW) 
zł/kW/mc     

Opłata 
abonamentowa 

12 zł/mc     

Stawka jakościowa 13 536 zł/kWh     

Stawka opłaty OZE 13,536 zł/MWh     

Razem:    

 
 
8) Zasilanie podstawowe (punkt poboru Jelenia Góra, ul. Sudecka 81, grupa taryfowa: 

C11): 
 

Opis 

Prognozowana 
ilość w okresie 
trwania umowy 
(12 miesięcy) 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość 
netto 

w PLN 
(kol. 2 x 4) 

Podatek 
VAT 

w PLN 

Wartość 
brutto 
w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 

Energia elektryczna 
czynna całodobowa 

3 276 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
zmienna całodobowa 

3 276 zł/kWh     

Opłata dystrybucyjna 
stała 

12 
(12,8 kW) 

zł/kW/mc     

Opłata przejściowa 
12 

(12,8 kW) 
zł/kW/mc     

Opłata 
abonamentowa 

12 zł/mc     

Stawka jakościowa 3 276 zł/kWh     

Stawka opłaty OZE 3,276 zł/MWh     
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Razem sprzedaż i dystrybucja dla wszystkich punktów poboru: 
 

Punkt poboru 

Razem sprzedaż i dystrybucja 

Wartość 
netto w 

PLN 

Podatek VAT 
w PLN 

Wartość 
brutto w PLN 

Zasilanie podstawowe (punkt poboru PPE 
PROD_111200223513, Jelenia Góra, ul. J. Matejki 28) 

   

Zasilanie rezerwowe (punkt poboru PPE 
PROD_111200223623, Jelenia Góra, ul. J. Matejki 28) 

   

Wymiennikowania (punkt poboru Jelenia Góra, 
ul. J. Matejki 28) 

   

Zasilanie podstawowe (punkt poboru, Jelenia Góra, ul. 
Chełmońskiego 8) 

   

Zasilanie podstawowe (punkt poboru Bolków, Zamek 
Bolków, ul. Zamkowa) 

   

Zasilanie hydrofornia (punkt poboru Bolków, Zamek 
Bolków, ul. Bolka) 

   

Zasilanie podstawowe (punkt poboru Szklarska 
Poręba, ul. 11-go Listopada 23) 

   

Zasilanie podstawowe (punkt poboru Jelenia Góra, ul. 
Sudecka 81) 

   

Suma: 
(Łączna cena oferty*) 

   

* Cena ta stanowi maksymalne nominalne wynagrodzenie wykonawcy i służy do porównania ofert w 
celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. 

 
Podpisy: 
 

L.p. 
Nazwa (-y) 

Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość          

i data 

     
 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Strona 25 z 25 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
Dane dotyczące Podmiotu udostępniającego swoje zasoby:  
Nazwa  ………………………………………………………………………………… 
Siedziba  ………………………………………………………………………………… 
nr NIP  ……………………………  nr REGON  …………………………………  
(dalej „Podmiot udostępniający”) reprezentowany przez: 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
(podstawa do reprezentacji)  
 
 
Dane dotyczące Wykonawcy:  
Nazwa  ………………………………………………………………………………… 
Siedziba  ………………………………………………………………………………… 
nr NIP  ……………………………  nr REGON  …………………………………  
(dalej „Wykonawca”)  
 
 

ZOBOWIĄZANIE 
 
W związku ze złożeniem oferty przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji 
energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”” stosownie do art. 22 ust. 
1 oraz art. 22 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986), zobowiązuję się do oddania do dyspozycji następujących zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu wymienionego zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
Podpisy: 

 

L.p. 
Nazwa (-y) 

Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość          

i data 

     
 

 

 


