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1. Zamawiający: 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 

27-400 Ostrowiec  Świętokrzyski ul. H. Sienkiewicza 91 

powiat:    Ostrowiec Świętokrzyski 

województwo:  Świętokrzyskie 

Telefon:  (41) 266-47-33 Fax:  (41) 266-43-75 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zgodnie z Art 138a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.). przedmiot zamówienia nie podlega przepisom ustawy Postępowanie 
prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi 
i roboty budowlane w MEC Spółka z o. o. w Ostrowcu Św. zatwierdzonego Uchwałą Zarządu nr 
11/2011 z dnia 15-07-2011. Nie obowiązują przepisy Ustawy Prawo Zamówień publicznych. 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby własne do 
obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.  

3.2 Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 
właściwe wykonanie zamówienia  

3.3 Sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana dla każdego PPE oddzielnie i po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

3.4 Rozliczenie dostawy z usługą odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg 
cen i stawek wynikających ze złożonej oferty. 

3.5 Okres rozliczeniowy dla wszystkich PPE jest miesięczny i pokrywa się z miesiącem 
kalendarzowym. 

3.6 Zamawiający posiada koncesję na obrót i dystrybucję energii elektrycznej. Oferowana cena 
energii elektrycznej nie powinna zawierać akcyzy natomiast winna zawierać koszty praw 
majątkowych 

3.7 Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 
2021 r. wyniesie: 

a) Taryfa C11   674 kWh 

b) Taryfa C12a    444 765 kWh 

Zamawiający przedstawił przewidywaną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, 
iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu 
przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie 
energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości. 

3.8 Szczegóły dotyczące danych adresowych i zapotrzebowania do poszczególnych obiektów 
znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.  

3.9 Zamawiający nie wyraża zgody na szacunkowe dane jako podstawa do wystawienia faktury. 

3.10 Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 

3.11 Dla PPE Przepompownia- pozycja 37 wykazu wg załącznika nr 1 do SIWZ - nr 
PL_ZEOD_2607146113_42 zlokalizowanego w Ostrowcu Św. jest to pierwsza zmiana 
sprzedawcy. Dla tego obiektu zawarta jest Umowa kompleksowa nr 07/2020/00562 dnia 
13.02.2020 na czas nieokreślony z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia , dostawcą 
energii  jest PGE Obrót S.A. 

Zamawiający pismem z dnia 6 maja 2020 nr 596/2020 wystąpił o rozdzielenie umowy 
kompleksowej. 
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3.12 Proces zmiany sprzedawcy jest kolejnym. Obecnym dostawcą energii elektrycznej dla obiektów 
pozycja 1-36 wykazu wg załącznika nr 1 do SIWZ - jest firma PGE Obrót S.A., z którym 
Zamawiający ma zawartą umowę sprzedaży energii z terminem obowiązywania do dnia 31 
grudnia 2020 r. 

3.13 Dystrybutorem Energii Elektrycznej jest PGE Dystrybucja S.A. Umowy dystrybucyjne dla 
każdego PPE zawarte są na czas nieokreślony. 

3.14 Obowiązkiem Wykonawcy będzie wszczęcie i przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy 
Energii Elektrycznej w imieniu Zamawiającego. Zamawiający udzieli wyłonionemu 
w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:  

a) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

b) reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy, 

3.15 Zamawiający przekaże dane wymagane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

3.16 Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów 
wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.  

3.17 Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza 
zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa.  

3.18 Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym dla wszystkich obiektów opisanych 
w przedmiocie zamówienia. 

3.19 Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w jego imieniu 
zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD i wykonywania czynności niezbędnych 
do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy u OSD. Zamawiający zastosuje wzór pełnomocnictwa 
powszechnie stosowany przez Wykonawcę 

4. Termin realizacji zamówienia 

Okres realizacji zamówienia określa się od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku 

5. Informacje dotyczące warunków składania ofert 

5.1. Oferty częściowe 

Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: NIE, 

5.2. Oferty wariantowe 

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE 

5.3. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

5.4.  Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 
w celu sporządzenia oferty. 

5.5. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.  

5.6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5.7. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 7oo 
do 14oo pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie 
zamawiającego. 

5.8. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 

Renata Mikołajczak - Dyrektor Techniczny   

tel.501317907 email mikolajczak@mecostrowiec.pl 

Zbigniew Gąsior– Kierownik Działu Elektroautomatyki  

tel 509036852 e-mail: elektroautomatyka@mecostrowiec.pl 
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6.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów. 

6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Oferenci przekazują: listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

6.2. Każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania 

jakiegokolwiek oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.  

7. Termin związania ofertą 

7.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

7.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może tylko raz zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni. 

8.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 

8.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który: 

1) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:  

3) dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

8.2.  Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie 
oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia danego warunku na podstawie informacji zawartych 
w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.  

8.3.  Dodatkowe wymagania od oferentów: 

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę minimum 200 000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia. 

9.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dostawcy obowiązani 
są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu pkt 8.1 ppkt 1) jeżeli 
wykonawca wykaże , że posiada: 

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

b) oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z właściwym OSD, 

umożliwiającym realizację przedmiotu umowy.(załącznik nr 6 do SIWZ) 

2) Zamawiający uzna warunek 8.1 ppkt 2) za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, spośród głównych dostaw wykonał należycie co 
najmniej dwie dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych odbiorców, których 
wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 1 000 MWh. (załącznik nr 4 do SIWZ) 

3) -Warunek 8.1 ppkt 3)-  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

i uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

uczestnictwa w przetargu. (Załącznik nr 3 do SIWZ) 
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4) -Warunek 8.1 ppkt 4)-  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

i uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

uczestnictwa w przetargu (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku 8.3 udziału w postępowaniu dostawcy 
obowiązani są załączyć do oferty kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
ubezpieczenia co najmniej 200 000 PLN. 

9.3. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez oferenta.  

9.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

9.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez wykonawcę.  

10.  Wymagania dotyczące wadium. 

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium. 

 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

11.1. Wymagania podstawowe. 

1.  Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.  Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.  

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  

11.2.  Forma oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu zamawiającego stanowiący załącznik nr 2 do 
SIWZ. 

2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ 
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie. 

11.3. Zawartość oferty.  - kompletna oferta musi zawierać: 

1. Formularz Oferty zawierający dane teleadresowe oferenta oraz cenę netto i wartość 
podatku VAT wyrażone w złotych, 

2. Oświadczenia i pozostałe dokumenty wskazane w Rozdziale 9 SIWZ  

3. Zaparafowany wzór umowy stanowiący złącznik nr 5 do SIWZ, 

4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

5. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza samodzielnie wykonać całości zamówienia 
zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza 
powierzyć podwykonawcom.  

11.4.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

Dostawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający 
nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12.1.  Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia  
17 lipca 2020  do godziny 14.00 

12.2. Ofertę sporządzoną zgodnie z niniejszą SIWZ należy umieścić w zamkniętej kopercie 
uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, oznaczonej 
w następujący sposób " Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów przesyłu ciepła  
- oferta” 

12.3.  Oferent na życzenie może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty  
z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 

12.4.  Oferta złożona po terminie nie zostanie uwzględniona w postępowaniu. 

12.5.  Zamawiający odstępuje od procedury publicznej sesji otwarcia ofert. Po rozpatrzeniu ofert 
na wniosek Oferenta Zamawiający może przesłać protokół z rozstrzygnięcia postępowania. 

13.  Sposób obliczenia ceny oferty 

13.1. Ceną oferty jest kwota podana w Formularzu ofertowym. Oferta musi zawierać ostateczną, 
sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia określonego 
w materiałach przetargowych. 

13.2. Zamawiający posiada koncesję na dystrybucję i obrót energii elektrycznej, tym samym jest 
płatnikiem podatku akcyzowego. W związku z powyższym oferowana cena energii 
elektrycznej nie powinna zawierać akcyzy. 

13.3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

14.  Wycofanie oferty lub jej zmiany 

 Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu 
składania ofert. 

15.  Ocena ofert.  

15.1. W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona 
oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1.  Cena   100 % 

15.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów, 
którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę 
wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 

b) Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) Oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy) i adresu 
Oferenta, którego wybrano oraz uzasadnieniem tego wyboru zostanie zamieszczona również 
na stronie internetowej niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru. 

16. Istotne warunki umowy.  

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodną ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 

17.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 
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18.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy.  

18.1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od 
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Oferent 
zostanie powiadomiony o dokładnym terminie podpisania umowy, co najmniej na dwa dni 
przed tym terminem, lub krócej – za jego zgodą.  

18.2. Oferent przed podpisaniem umowy winien przedłożyć opłaconą polisę ubezpieczeniową od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującą co najmniej 
działalność związaną z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie 
dwieście tysięcy złoty) 

18.3. Jeżeli dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

19.  Protesty, odwołania i skarga do sądu 

Dostawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów p.z.p., nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
p.z.p.. W w/w przypadku zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

20.  Pozostałe postanowienia  

20.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru wykonawcy na 
każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.  

20.2. Wykonawca w sytuacji o której mowa w ust. 1 nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń 
z tytułu zamknięcia postępowania. 

 

21. ZAŁĄCZNIKI:  

21.1. załącznik nr 1 –  zestawienie punktów poboru energii 

21.2. załącznik nr 2 – formularz oferty – wzór, 

21.3. załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

21.4. załącznik nr 4 – wykaz zrealizowanych usług - wzór,  

21.5. załącznik nr 5 – projekt umowy,  

21.6. załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu GUD 

 

 


