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Podstawaprawna：
Ustawazdnia29stycznia2004r．Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolity：Dz．U．Z2013r．，POZ．907

ZP6血ieiszymizmianami）
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1．ZamawlaJaCy・
Nazwa：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnq上之yrarddw

Adres：

96−3002yrardbwul．Czysta5

Adrespocztyelektronicznq：

Pgk＠zyrardow・PI

Stronaintemetowa：

www．Dgk．zvrardow．Dl

Numertelefbnu：

O（46）855−40−411ub855−40−42

Numerfaksu：

0（46）855−32−80

Godzinyurzedowania：

0d7：00dolS：00
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II・Trybudzieleniazambwienia・

PostepowanieoudzieleniezamdwieniaprowadzoneJeStWtlybieprzetargunieograniczonego−na

podstawieustawyzdnia29stycznia2004r・Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolity：Dz・U・
Z2013r．，pOZ．907z pdZniqiszymi zmianami）zwana dalei ustawa Pzp oraz jej aktdw
VVkonawczych・

III．Opisprzedmiotuzam6wienia・

1）OkreSlenieprzedmiotuzamdwieniawgWspdlnegoSlownikaZamdwieh：
PrzedmiotemzamdwieniaJeStZakupenergiielektrycznqwplanowaneiiloSciokolo1600MWh，W
okresie6miesleCydlapunktdwpoboruPrzedsiebiorstwaGospodarkiKomunaln5，，Zyrarddw

Sp・

z o．0．，ZgOdnie z wanmLkami zawartymi w ninlqlSZei SpecynkaqiiIstotnych Warunkdw

Zam6wieniazwanejdalqi，，SIWZ

．

2）OkreSlenieprzedmiotuzamdwieniawgWspdlnegoSlownikaZamdwieh：

CPV．09310000−5ElektrycznoSC

3）SzczegdIowyopisprzedmiotuzambwienia
l．ZestawienieobiektdwZamawiajacego（Obecnieuzytkowanych），mOCumOWnaigrupytaryfbwe

dlatychobiektdwzawartowzaIacznikunrldoSIWZ−Zestawieniepunktdwpoboruenergll
elektrycznei．Prognozowane zapotrzebowanie ogdlem w poszczegdlnych grupach taryfbwyCh

zawierazaIaczniknr4doSIWZ−Fomularzcenowy・
2．0kreSlonawrozdz．111iloSCzamdwieniaJeStWielkoSciaszacunkowaijakotakaniemozestanowiC
podstawy do wnoszenia przez WykonawcejakichkoIwiek roszczeh，CO doiloScifaktycznie
Zakupionqenergll．

3．WykonawcyniebedzieprzyslugiwaloodszkodowanieztytuluewentualneirdZnicyiloSciowej
pomiedzyprzewidywanailoSciazam6WieniaafaktyczniezakupionaprzezZamawl劉aCegO
4・ZamawlaJaCyZadawskazaniaprzezWykonawcewfbmularzuofertyczescIZamdwienia・ktdra
ZOStaniepowierzonapodwykonawcom・
5・EnerglaelektrycznapowimaspelniaCparametrytechnicznezgodniezzaplSamiustawyPrawo

energetyczneorazrozporzadzeniamiwykonawczymidotqustawyiPoIskimiNomami・
6・WykonawcapowinienposiadaCaktualnaumowezawartazoperatoremsiecIPrZeSylowycho
przesyzenerglllZWlaSciwymZamawlgaCemuOSDumoweoSwiadczenieuslugdystrybucji・
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IV・Terminwykonaniazam6wienia：
Rozpoczecle SPrZedazy energll Clektr、′CZng naStaPl Od dnia podpisania umow）／do dnia
31．12．2016r・Podpisanie umowY naStaPlllie wczesnlqI niz po pozytywnie przeproWadzoneJ

PrOCedurzezmianySPrZedawcy・

V．Warunki

udziaIu

w

postepowaniu

oraz

op−S∴SPOSObu

dokonywania

oceny

speImianiatychwarunkdw・

1．0udzielenie∠amdwieniamogaubiegacsieWykonawcy，ktdrzy：
a）posiadaja konce窮

na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej w zakresie obrotu energia

elektryczna，Wydanq przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki・WaZna∴W Okresie

WykonyWaniaumowy．
b）posiadajq niezb軸na∴Wiedzei doSwiadczellie oraz dysponLJq odpowriednim potenejalem
tecllllicznymi osobami zdolnvmi do wykonania zamdWienia，W t〉m W SZCZegdlnoSci ze

WkonalilubWykonし直（WPrZyPadku Swiadczeh okresowychlub ciaglyCh）sprzedaZ dlaeo
naJmnid4dostaWenergllelcktryczllqWiloSciniemnlqSZeJniと4000MWhroc7niedlaka如ei

z dostaw W Okresie ostatnich31at przed uplywem terminu skladania ofert GeZeLi okTeS
proWadzeniadziaIalnoScijeslkrdtsアン〝−WtymOkresie）

C）znajdLliasiewsytuaqiiekonomicznqjifinansowejzapewniajacejwykollaniezamdwienia，Wtym：

′

POSiad蛮声rodkiHnansowelubzdolnoSCkredyWwawwysokoSciconaJmllig250000zI
（slownie：dwiciciepieCdzies函tysiecyzl）

d）niepodlegこ高wykluczcniuzpostepowaniaoudzielenieァamdwienianapodstawicart・24・uSt・1i2
ustaヽyPzp，
2・WprzyPadkuWykonawcdwwspdlnieubieg的CyChsieoudzieleniezambwienia：

a）ねdcllZWykonaWCOwniemozepodlegaiwykluczeniuzpowoduniespelnianiawarunkdwart・24
ust．li2ustawyPzp・
b）warunkiokreilone w ust．l musispelniaC przy・najmniej．iedcn z Wykonawcdw Lub wszyscy

WykonaWCylaCZnie・

3・Ocenaspelnieniawarunkdw′OkreHonychWuSt工dokonywanabedziezgodniezfbrmula詰Pelnia−
niespetnia・・，naPOdstau′iezIozonychwrrazzoftrtadokumentdworazogwiadcZeh・ktdrychwykaz

ZaWierarozdzialVISIWZ．
4・WymaganeJeSt7102cmicoSwiadczeniaospeInianiu、な′arunkdwァawrartvchWart・22ust・lustawy

Pzp．

VT．Wykaz dokumentbwioSwiadczeh，jakie majit dostarczyC Wykonawcy w celu
F，OtWierdzeniaspelnianiawarunkdwudzialuwpostepowaniu・

1）Wzakresiew′〉・kazaniaspelnianiaprzezWykonaWCeWarunkdW′−Oktdrychmowawart・22ust・1
ustawry・Pzp，OPrdczoSwiadczcniaospelnianiuwarunkdwudzialuwpostepoWaniu（zalaCZniknr2），
nalezyprZedlozyc：
a）Wazna koncei涼

na prowadzenie dziatalnoSci gospodarc相

w zakrcsie obrotu energia

elektryCZnaWydallaPrZeZPrezesaUrzeduRegulaqiiEnergetyki：
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b））nfbma（来Wykonawrcy、ZcwykonaIlubwykonLJe（wprz〉′Pad uuSwiadcZehokresowryChlub
ciaglyCh）sprzedazdlacon亘imniqj4dostawenergiielektrycznqiwiloSciniemnidszqiniz
4000MWhroczniedlakai（車izdostawwokresic ostatnich31atprzed uplyWemterminu
sktadaniaofertOeZeliokresprowadzeniadZialalno丸ijestkrdtszy−WrtymOkresie）・
Spelnienic wa…nku Wykonawca potwierdza oSwiadc7eniemi sklada z ofblta wykaz

wykonanychlubwykonywanyCh（WPrZyPadkuSwiadezehokreso、yChlubciagbch）dostaww
okresie ostatnich31at przed dnicm wszczecia niniejszego postepoWania（a jezeli okres

prowadzeniadziaⅢnogcijeslkrdtszy−WtymOkresic）．umoZliWiajacyWerynkacjewYmagah・
W wykazie naleZy POdaC przedmioI zamdwienia．jego wartoSi，daty wykonania oraz

podmiotdwnarzeczktdrychdostawyZOStaIyWykonanezzaIaCアeniemdoWOddWCZy7＝OStaTy
wkonanelubsaWykonywancnaleZycie．
Dowodami，O ktdrych mowia wyZ高∴sa∴POS高iadczenielubirLne dokumenty r jeZeli z
uzasadnionych przyCZyn O Obiektywn〉′m Charakterze wvkonawca nieJeSt W Stan−e uZySkad

POSwiadczenia・
C）I証）rma（諦o posiadanych Srodkach finansowyehlub zdoinoSC kredytowa w wWSOko誼co

najmnid250000zl（Slownic：dWieSciepie ddziesiattysiecyZI）．WtmCeluWykonawcasklada：
InfbmacjebankulubspdldzielczもkasyoszczednoScioWOkredytowg．∴Wkldrychwykonawca
posiadarachmek，POtWierdz語cqwySOkoieposiadanychSrodkdwHnansowyChlubzdolnoSC
krcdytOWaWkonawcy，WVStaWion坤liewczeSI南niz3miesiaceprzeduplywemterminu
skladaniaofert．

2）WzakresiepotWierdzenianicpodleganiawykluczeniuzpostepowaniaoudzieleniezamdwieniana
podstawieart・24ust・li2ustarwYP7PlaleZyprzcdtoZyC‥
a）0gwiadczenie o braku podstaW do wykluczenia sporzadzone wg wzo…StanOWiacego

糊laCZniknr3doSIWZ，
b）aktualnyodpiszwlaSciwegorejestrulubz∴CentralndewidendiiinR）rrnaqiiodzialalnoSci
gospodarcz軌JeZeliodrcbneprzepISyWymaga璃WPISudorqestrulubewidencjilWCClu
wVkazania braku podstaw do w′kluczenia w oparclu O art・24ust・1pkt2ustawyl

wystawiony niew成e誼ieini克6miesiecv przed uplywem terminu skhdaniaottrL aw′
stosunkudoosdbfizycznyehoSwiadc光れiewzakrcsicart・24ust・lpkt2LLStaWyPzp・
C）ak血alne zaSWiadczenie WlaSciwego ndCZelnika urzedu skarbowcgo potwicrdz吐iace，Ze

WykonawrCaniezalegazoplacaniempodatkdw，lubzaiwiadcZenia，ZeuZySka十przewidziane
prawremZWOInienie，Odroc7enielubrozIoZenienaratyzalegly℃hpklmOScilubwstrZymaIlie

WCaIoScivvykonaniadecy∠jiw挑ciwegoorganu−WyStaWioneniewcze誼ieiniz3miesiace

przedupJywemterminuskladaniawnioskdwodopuszczeniedo udzialuw postpowmiu
oudzieIeniezambwieniaalboskladaniaoftTt；

d）aktualnezaSwiadczeniew塩ciwegooddzialuZal混血uUbezpjeczehSpoIccznychlubKasy
Romczcgo Ubezpieczenia Spolecznego potWierd福耳Ce．Ze Wykonawca nie zalega
zopIacanicmskIadeknaubezpieczeniazdrowotneispolecァne・1ubpotwicrdzenie，Zeuzyskal

przcwidzianeprawemzwolnienie．odroczenielubrojlloァenienaratyzalcgl〉′ChplatnoScilub

wstrzymaniewcaIoSciWkonaniadeey字llWlaSciwegoorganu−WyStaWionenleWCzCSnicj
niz3miesiaccprzedupIywemterminuskIadanjaoltrt：
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e）aktualnqinlt｝rma〔高zKraiowegoRdest…KamegoWZakresieokreSIonymWa巾・24ust・l
pkt4−8日0−11ustawy Pzp，WStaWiona nicwcze誼ieiniz6miesiecvprzed upIyWem
terminusktadaniaofert：

O aktualnainfbrma（涼zKraiowego的est…Kamegow7akresieokreSIon〉mWart・24ust・l
pkt9ustawy Pzp・WVStaWiona nie wczeSnieini26miesiec，PrZed uplywem tcminu
skladaniaortrt．

3）Dokumentypodmiotbwzagranic∠nyCh‥
1）JeZeliWykonawcamasiedzibeIubmidsce7mmieszkaniapozaterytoriumRzeczypospolitej

PoIskiej、doofbrtyzamiastdokumentdw．okLdrychmowawVI・2：pktb−dipktf−Sklada
dokumentlubdokumentywystawionewkraju．wktdrymma sicdzibelubmiejsce
zamieszkania，POtWierdzと南ccodpowiednio、Ze：
1．1）nieotwartojegolikwidacjianinieogloszonoupadloSt工

1．2）niezalegazuiszczaniempodatkdw，OP短skladeknaubezpieczeniespolecmei
zdrowotnealbozeuZ）rSkalprzewidzianeprawemzwoLnienie・OdroczenjelubrozIoZenie

narat〉′ZaleglychplatnoScilubwstrzymaniewcaloSciWy′konaniadecyrかwla誼WegO
Organu，
1．3）nieorzeczonowobecniegozakaZuubieganiasieozamdwienie；

2）zamiastdokumentdw，OktdrychmowaWPkLVI・2・e）skladazaSwiadczeniewlaSciwegoorganu
sadowegolubadmjnistrac抑IegOmlqSCaZamieszkaniaalbozamieszkaniaosoby，ktdreJ

dokumentydotyezq，WZakresieokreSlonyW牒rt・24usLIpkt4−8日0−11LtStaW・

Dokmenty，OktdrychmowawpktVI・3）1・1）il・3）orazpkt3）2）lPOWinnybyCWStaWionenie
wrCZe鉦i n：niz6miesiecyprzeduplywemtemlinuskladaniawnioskdW′OdopuszczcnicdoudziaruW

postepowaniuoudzieleniezamdwieniaalboskladaniaofれDokumenL・OktdrymmowawpktVI・
3）1．2），POWinicnbyCwyStaWrionyniewc場eSniejniz3miesiaceprzeduplywemlemjnuskladania
wnioskdwodopus7CZenicdoudziahwpost即POWaniuoudzieleniezamwieniaalboskladaniaofttl・
JcZeliwmlqISCuZamieszkaniaosobylubwkrqiu同′ktdrymwykonawcamasiedzibelubmiqsce
zamieszkania，nie wydaje sie dokumentdw，O ktbrych mowa w ust VI・3・l）zastepuje sie je
dokumentem zaWicraJqCym OSwiadcZenie

711020nc przed notariuszem・∴VlaSciwym Organem

sqdowym，administracyJnym albo organem samorzadu zawodoW′egOlub gospodarczcgo

odpowiedniomlqSCaZamieszkaniaosobyLubkrau．wktdnrmWkonawcamasiedzibelubmiqsce
zamieszkania・PrzepISuSt・2stosLyeSieodpowiednio・

4）Wprzypadkuwspdlnegoubieganiasiedwdchlub、、′iecl車Wykonawcdwoudzielenieniniejszego
7amdwienia，OCenianyb担7＝ieichlacznypotencjalkadrowy言acznawiedzaidoSwiadczenieoraz
laCZnaSytuaCjaekonomic7nainnanso、Va−W守meeludokumentyrmaObowiazekzIozyCtenlubci
zwykonaWCdw，ktdrzywimieniuwszy′StkicllWykaZ）TWaebedaspehienietegoWarunku・

5）W〉′konaW′Ca，Wykaz函cspehLianiewm⊥nkdwimOZepolegaCnawiedzyidoSwiadczeniu・OSObach
zdolnvch do wykonania zamdwienialub zdolnoiciach HnansowyChlub ekonomiczn｝rChinny・Ch

podmiotdWniezaleZnieodcharaL山計upraWnegOねczac〉′Chgoznimistosunkdw・WvkonaWCaW
takiqisytuaqiizobowiqzmy jest udowodniC Zamawia擁emu言7bedzic dysponowalzasobami
nie7bedIlymido realizacjizamdwjenia．w szczegdlnoSciprzedstawia庫w tym celu pisemne
rmbow′iazanle tyCh podmiotdw do oddania mu do dyspozyq−lniezbednych zasobdw na okres

korzystaniaznichprzyWykonywaniuzamn wienia・
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6）WykonawcawTaZZOftrtaskladalistcpodmiotdwnalezqcychdotdsamejgrupykapitalowd，Oktdrqi
mowaWart．24usL．2pkt5，alboinfbrmaqeotym，Zenienale217dogrupykapitalowq−Zm申eznik
nr

6．

7）Wszystkie dokunlenty dotycz卑Ce Ofert）′

POWinn）′

byC pisane w jczyku poIskim：dokumcllty

sporZ担70neWJCZykuobc，mSkladanesaWraZZtIumaczeniemna，IeZykpoIski・
8）OcenaspelnianiaWarunkdwzostaniedokonanametodqSPeInia／niespe油a・

UWAGA：W／w dokumenty mOga byc zIozone w∴rormie olγrginaIdwlub kserokopii
I）OtWierdzonychzazgodnoSCzoIYglmIemprzezwykonawcelubupowaznioncgoprzedstawiciela

Wykonawcy・

9）OSwiadczenie o spehianiu Warunkdw，O ktbryeh mowa w art・22

ust・l ustaW Pzp・

WprzypadkuWykonawcdwwspdlnicubieg明CyChsi90udzieleniezamdw′ieniaoSwiadcZenieto
sklada przynZUmnLeJjeden Z WT′konawcdwlub wszyscy Wykonawcy zlozq oiwiadczenia Lub
wspdlneoiwiadczellie、2elaczniespefniaJ申ewarunki・

10）Pelnomocnictu′OdlaosobyupraWllionddoreprezentow′aniawykollaWCdWdzia萄acychWSPdlnie W

postepowaniuoudzieienieninlqSZegOZamdwieniaalbodorepTeZentOWaniaichwpostepowaniui
zaWarCiaumowyobjelqprzedmiotcmnilllqSZegOZamdWieniapublicznego・

VII．一nfoI・maCJe O POrOzumiewaniu sie ZamawlaJaCegO Z Wykonawcami oraz

I）rZekazywania oSwiadczehiub dokumentdw，a takie wskazahie osdb

uprawnionychdoporozumiewaniasiezWykonawcami・

1．0sobvzestronyZama、入′lgaCegOuPOWaZnionedokontaktowaniasleZWykonawcami：
ImlelnaZWisko TomaszSzW′ed−tel・WeW・255
DariusZMichalski−tel．wew・．256

Tel．

（0−46）855−40−41

Fax．

（0−46）855−32−80

2．Zamaw朋Cyudzielaw肋aSniehw′dniroboczelOdponiedzialkLLdop函kuwgodzinach‥1000−1400・
3・Przckazy・Wanie zapytah・ZaWiadomichlOSwiadczeh・∴WeZWah・Wnioskdvt′lPrOteStdworaz wszelkie

pytaniadotyrCZqCePOStePOW′aniamoZnaprzckazywaCfaksemnanr468553280・Pr7yC7ymkaZdazc
slronnaZ如aniedrLlglqniezWtOCZniepotwierdzafaktichotrzymania・JedynafbrmqkomunikoWania
si雪ZZamaW1㌔IaCymJeStII）maPISemna・

4・Zamawl哩CyniezamierzazwoIaCzebraniazW、rkonaWCami・

▲Spe

lJikaqahtolnWI‖祐ru′7k高，Zam〔売高enia‖Dosla↓し，aenergtielekt′y

切り

掬l

GK

Zl，′．

肌J（jMl

●SP二0・0

VIII・UzupelnieniewymaganychprzezZamawlaJ準egOOSwiadczehlubdokumentdw・
Odbywaesiebedqzgodniezart・26usl・3i4ustawy

7P・

TX・Wymaganiadofyczacewadium・
1．Wysoko需wadium
KaZdyWykonawcazoboWia7anyjestzabezpieczyCswaOf誼tewadiumwW′ySOkoSc主20tyS・ZI・（slownie：
dwadzieScia t〉′Siecy′ZIot）′Ch）・

2．Formawadium

l）WadiLlmdlazamdwieniamoZebydwniesionewnastepL南cyChR）mlaCh：
a）pieniadzu：
b）poreczcniachbankowyChlubporeczeniachspdldzielczqjkasyoszczednoSciowo−kredytowd，Zty

m

zeporeczcnickasyJeStZaWSZePOreCZeniemplenieZnym
c）gWarandachballkowych：
d）gwarandachubezpieczeniow）′Ch；
e）poreczeniach ud7ielan〉rCh przez podmioty，O ktdryeh mowa w art・6b ust・5pkt2ustawy

zdnia91istopada2000rokuoutworzcniuPoIskiejAgencjiRozWPjuPrzedsiebiorc7OSci（Dz・U・Z

2007r・Nr42．poz・275，Z2008r・Nrl16ぅpoz・730i732iNr227，POZ・1505oraZ∠2010r・Nr96，
po7・620）・

2）WprZy′PadkuskladaniaprzezWykonawcewradiumwlbrmiegwarandi，gWaranCjapowrinnab）rC
sporzadzonazgodniezobowlaZ明CymPraWemiwinnazawierainastepLUaCeelenlellt｝′：

a）nazwe d語cego zlecenie（Wykonawcy）、benencjenta gwaraneji（ZalnaWiz南cego）・gWaranta
（bankulubinsty′tuCjiudzielこ高cychgwarallqii）orazwskazanieichsiedzib：

b）okrcSleniewierzytelno誼，ktdramabyCzabezpieczonagwaranL尭；
C）kwotGgWaranCji；
d）terminwazl10ScigWaranCji；
e）70bowiaZanie gwaranta do言，ZaPhcenia kwoty gwaranql na Ple…′Sre PISemne Zadanie

7amawlaJaCegOZaWieri湖CeOgWiadc篤nie言ZWykonawca．ktdregoofertewybrano：
−OdmdwilpodpisaniaumowynaWarunkachokrcSlonychwofもrcLe言ub
−niewnidsIzabczpleCZenianaleZytegowykonanjaumowy，lub

−ZaWarCieumowystalosleniemozliwezprzyezynlezaCyChpostronieWykonawcy・
3）PostanoWieniapowy′ZszemaiazastosoWanierdwniezdoporeczefI・

3．Miejsceisposdbwniesieniawradium

WadiumWniesioncwpleniadzunalezywpIacICPrZelewemllanaStePuJaCyraChunekZamaw判aCegO：

Przedsi小iorstwoGospodarkiKomunalnej，，Zyrarddw

Sp・ZO・0・

ul．Czysta5

96−300Zvrarddw

POLSKA
BalJkPEK40SA，nrkontaI5124059181111000049107360zdoI元skiemnaDrZe／eH，ie：
ZakupenergiielektrycznejdtaPGK

Zyrarddw

Sp・ZO・0・
7

句，eりjikayaI．面，のし・h肋′・iln祐一イ）Za〝高所e′7Lu，，Du面W，aer7erg，ielekLr）・Cme／d／uPGK

●ZTy・u／・tkI

／

SF，∴0．Oi

DooLtrtynaleiydo互czydkopicpoleceniaprzeleWu．
Wadium

wnoszone

Winnych

dopuszczonych

przez

ZamawlaJaCCgO

fbmach

naleカr

lozyc

wnastepuJaCySPOSdb：nalezy′ZalqczyCor〉rglnal、↓′adium

4．TerminwniesieniaWadium

WadiuIn、mOSisieprzedupl〉Wemteminuskladaniaofdl車dodnia16．06．2015r．dogodz．1000．

7amawi串ana：kwota
wadium：majdzie

IWZ

przeduplywemterminu：skladaniaoftTt・

Wtymprzypadkudo互czeniedooft爪ykopiipoLcccniaprzelewmWyStaWionegoprzezWykonawcejest
wa…nkiem koniecznym，ale nieW′yStarCZalaCym do stwierdzcnia przez ZamawlalaCegO teminowego

WniesieniawadiumprzezWvkonawce・

BrakwplywuwadiumnakontoZamawiqiqcegoW′dniu16・06・2015r・dogodz・1000traktowanebedzie
jakoniewplaceniewadium，COSkutkowaCbedziewvはuczeniemWvkonawcvzl）OSteDOWania

5．ZWOtizatrzymaniewadiumodbywaisiebedziczgodniezart・46ust・1−4ustawyPZP・
WadiumWykonaw′C〉′、kldregooferta70StanieWybranajakonajkorzyStnlqSZa・Zamawl瑚Cy ZWraCa
niezwIoczniepozawarciLlUmowy・

X．Terminzwl㌍aniazofbrtil．

TeminzWlZanlaOfもrtaustalaslenaOkres30dniliczacplerWSZydzieh・jakodziehskladania ofれ

XI・Opissposobuprzygotowaniaoftrt・
1．WykonawcaponosiWSZelkiekosztyZWiaZaneZPrZygOtOWaniemiZIozeniemoftrty・
2．W＼′konawcamaprawozlozyCty′lkojednaofbrte・

3．WykonawcazoboWiqzanyjestwypelniCbrmularzofdlystanowiacyZa申CZniknr5doSIWZ・
FormulaIZ muSi bv WyPeIniony na komputer7e，maSZynic do pISanialub niezmazywaLnym

pisakiemzzachowaniemczytelnoSci・

4．0fertamusispelniaCws7yStkicwrarunkizawartewSIWZ・
5．0fertapowinnabv（∴LloZOnaWtaki匂わrmie，ktdrauniemoZIiwljejzdekompletoWanie・

6・OfertenalezysporzqdziCwJe7ykupoIskimnamaszyniedopisania，komputerzeLubinnatrwalai

CZytelnatechnikabiurowa
7．WskazanejestponumerowanieiparaIbwaniepr7e70SObeupowraznionadoparafbwaniaoftrty，
zapiSanyChstronof誼yorazzalacznikdwr・
8．Wszelkie popraW′ki・mlianylub wykrcSlenia w tek§cie ottrty muszq byC naniesione
W

eZytelny

SPOSdb

parafbwanei

datowane、沈asnorecznie

przez

osobq

upraWniona

dopodpisywaniaoftrty・
9．08もrta

i

oSwiadczenia

musza

byd

podpisane

przez

osobe／osoby

uPraWnione

doreprezentowaniaiskladaniaoSwiadczehwoliwimieniuWykon祖Wey一基OdniezwpISemdo
wrlaSciwegoreJeStru・JeZeliupoWaZnieniedopodpisywaniaoftrty・rePreZentOWaniaWykonawcyW

postcpowaniui zaciaganiu zobowiazahL W、）′SOkoSci odpowiadaja〔匂ccnje ote申Wyrlika z

8

，巾ec：擁ktlCJahIo画一tih脇rllnk（5

lZ

l′毒、高eniu

DosLtlWuene／

giielekLryz′7〔小机LPGK‖Zv・

〝・d祝言i母iiO．0．

Pell10mOCllictwa−WinnobyConoudzielone（podpisane）prZeZOSObe／osobyupraWnionezgodniez

WPISemdowlaSciwegoreJeStru．OraZdo互czonedooftrty・
10．Wszystkie dokumentyi oSwiadczenia muszq zostaC dostarezone W Rjmie oryglnaIdwlub

CZytel…′ChkserokopiipoSwiadczonychzazgodnoSCzoryglnalemprzezWykonawceorazwinny
byC sporzadzoneWJeZykupoIskim．Wymagane specy血kacjadokumenty sporzadzonewjezyku
Obcym musza b〉膏

zIoiolle WraZ Z tlumaczeniem na jeZyk poIski poS、いねdczonym przez

Wykonawce．
11．Dokumenty przedstawione w ft）rmie oryginaldw oraz kserokopiimuszqbye Paratt，Wane PrZeZ

OSObe／osobyuPOWaZnionedopodpisaniaoferty．Niezaleznieodpow）／ZS∠egOdokumentyzloZone
WfbrmiekserokopilmuSZabyCopatrzonekiauzulaMzazgodnoSCzoryglnatem当poSwiadczone
Paraf車imiennqpleCZ印ka．
12．Jezeli wedlug Wykonawcy Oferta bcdzic zaWieralaillfbmacJe StanOWlqCe taJCnlnlCe
PrZedsiebiorstwawroZumieniupr7：ePISdwozwalczaniunicuczciwqj konkurendi，danetenalezy
umieSciC W Oddzielnも
przcdsiebiorstwa

kopercie weWnqtrz oferty，OPISang：一IInfbrmaqJe bedace taJemnlCa

iorazwskazaCnumeryStrOnStanOW′LqCyChl年iemnlCePrZedsiebiorstwra・Winnym

przypadkuwrszystkicinfbmaqezawartewoferciebedauWaZaneZaOgdlniedostepneimogqbyC
udost印nlOnePOZOStalymwykonaWCOmraZemZPrOtOkoIempostepowaniaiWykonawcaniemoze

zastrzecinfbrmaqII，Oktdrychmowawart．86ust．4ustawyPzp・
13．Uwzglednione zostanq wrylaCZnie oftrty dostarczone w tcrminie・SPelni明Ce Warunki ustaWy・

Odpowiadajqce przedmiotoWiZamdw′ienia ora7Warunkomiwymogom podanym wJlimgSZql

SIWZ．
14．0fbrta willna ZaWieraC wymagane dokumenty、∴7alaczniki．oSwiadczcnia w〉mieniolle

WninlqSZdiSIWZ．
15．JeZeli oftnaJeSt Skladana przez WykonawcdW WSPdlnie ubiegaJqCyCh siや∴O udZielenie
zamdWienia，Wykonawcy

Ci

ponosza

solidama

odpowiedzialnoiC

za

niewykonanie

lubnienalezytewvkonaniezobowlqZania・

16・DokumelltLlStanaWlZUaCyPeInomocnikadoreprezentowaniawpostepoWaniualbo
repre7：entOWania

wpostepowaniuizawarciaumowy用′SPraWieninleJSZegOZamdWienia−dot・WykonawCdw

ubiegtuaeychsieWSPdlnieoudzicLcniezalndwienia
17．0ferta WykonaWCdw、ktdrァy beda ubiegac sle WSPdlnie o udzielenie zamdwienia musi byC

podpisanaWtakisposdb，abyPraWniezobow17yWalawszystkichwykonawcdwwystepuJaCyCh
WSPdlnie．
180ftrtenalezyzlozy W∵nieprzdrzystqi．zabezpieczondprzedotwarciemkopercie（PaCZCe）・
Koperte（paczke）nalezyopisaCnastepujqco：
Ofertaprzetargowa na：

，，ZakupenergiieiektrycznejdlaPGK，，Zyrarddw

Sp・ZO・0・

Nicotwieracprzcddniem16・06・2015r・dogodz・1030・
Nakopercie（PaCZCe）oprdczopisujw．nalczyumieSciCnazweiadresWykonawcy・

XII．MiejsceorazterminskIadaniaiotWarCiaofert・
LOfbrlenalezyzlozycwsiedzibieZamawlaJaCegOWZvrardowie・PrZyuLCzyStqj，lOkdjnrlOO，
Ipietro声rnler）rZekraczalnyrmtcrmillie：dodniaL6・06・2015r・dogodz・109gczasulokalnego・
9

SbeqJikaGiaJs10の，ChmrunkbwZambwienia，，DoslawaenerglielektrycznqidlaPGK

Zyrardbw

SP・ZO・0・

2．0twarcieofertnastapiwsiedzibieZamawl劉aCegOWPrzedsiebiorstwieGospodarkiKomunalnej

zyrard6W

Sp6Ikazo・0・ul・Czysta596−300zyrard6W，parterSalanr・2wdniu

16・00・20150gOdLlO50・
3．Zamawiajacy bezpoSrednio przed otwarciem ofert poda kwote言akazamierza przeznaczyC na

snnansowaniezamdwienia．

4．NastepnleOglosiobecnym：
−naZWeiadresWykonawcy，ktdregoofertaJeStOtWierana，

−CeneOfertowapodanawFomularzuOftny−ZaIacmiknr・SdoSIWZ
5．0kolejnoSciofertdecydowaebedziekoleinoSCichwplywu・
UWAGA！−

Za temin zloZenia oferty przyimし直

sie datei godzine wpIywu oferty

doZamawiaj cego．

XIH・ZmianywsIWziofercie・

1．WyjaSnianietreSciSIWZ
l）Wykonawca moZe zwTt近iC sie o wyjaSnienie tICSciSIWZ・Pytania Wykonawcdw musza byC

fbmulowanenapiSmieiprzesILnenaadresZamawiajacegolubfaksempo（上nr（46）855−32−80・
ZamawiaiacyudzieliniezwloczniewyiaSnieh，niepdZnieiniZna6（hiprzedupywemteminu
skladaniaofert，POdwarudem，ZewniosekowyjaSnienietreSciSIWZwpか珂doZamawiqiacego
niepdZnieiniZdokohcadnia，WktdrymuplywapotowawyznaczonegoteminuskZadaniaofれ
2）JeZeliwniosek wp母n却po uplywie powyZszego teminu．1ub dotyczy udzielonych wyiaSnieh，
ZamawiaJaCymOZeudzieliCwyiaSniehalbopozostawiCwniosekbezrozpoznania・
3）PrzedhJZenie

teminu

skladania

ofert

nie

wplywa

na

bieg

teminu

skladania

wniosku，

oktdrymmowawpkt・1）poWyZej・
4）ZamawiajacyjednoczeSnieprzekaZetI℃SCwyjaSnieniaws2yStkimWykonawcom，ktdrymprzekazal

SIWZwwer郵papierowd，OraZudost孤ninastroniewww・pgk・Zyrardow・pLUdziel祖CWyjaSnieh
Zamawi祖CynieLJawniZrddlazapytania・
2．ZmianywtreSciSIWZ
l）WuzasadnionychprzypadkachZamawiaiacymoZeprzeduplywemteminuskladaniaofert，ZmieniC
tresC Specynkaqiiistotnych warunkdw zamdwienia・Dokonana zmane Zamawiaiacy przekaZe
niezwloczniewszystkimWykonawcom，ktdrymprzekazalSIWZwwerglPaPlerOWqOraZZamieSci
ja na swqieistronieintemetoweiwwwpf丸zyrardow・pL Zmiany sa kaZdorazowo wi的Ce dla

Wykonawcdw・
2）JeZeli zmiana tICSci SIWZ bedzie prowadziC do zmiany treSci ogloszenia o zamdwieniu・

ZamawiaiacyprzekazLJewBiuletynieZambwiehPublicznychdodatkoweinfbmacje言nR）maqjeo
niekompletneiprocedurzelub sprostowania，drogaelektroniczna・Niezwloczniepo przekazaniu

infbrmaqiiwBiuletynieZamdwiehPublicznychZamawi祖cyzamieszczaogloszenieozmianie
ogloszeniawswQjejsiedzibieomznaswqjejstmnieintemetoweiwwWPgk・Zymdow・Pl・

3）JeZeliwwynikuzmhanytreSciSIWZnieprowadzacもdozmhanytrcSciogloszeniaozamdwieniu・
niezbednyjestdodatkowyczasnawprowadzeniezmianwoferlach，ZamawiaiacyprzedluZytemin

skladaniaofertipointbmujeotymWykonawcdw，ktdrymprzekazanoSIWZwwer如p坤ierowej

lO

母etがkaqals101′71，CI7肋rMkdwZam（jwen′a，，Dosn、聞er7ergiieIekt′昨ne／d／aP〔iK

Z）

′

a′dd、イ）

旬ニ00・

orazprZeka毎StOSOWnainfbrmacJg WBiulct）′nieZamdwiehPublic7myChinaswc周StrOnie
internetow阜IWWW．Pgk．zyrardow・PL
3．SkutecznoSCzmianlubwycofaniazlozollqOfbrty・
l）W）rkonawca moze WrPrOVVadzie zmianylub w〉rCOfaC zIoZOnaPrZeZ Sicbie ofbrte・Zmianylub

wycofaniezlozoneJO

trtysaskuteczlletVlkoW′du′CZaS，gdyzostalyrdokonane przedLIPlywem

terminuskIadaniaoftrt，

2）7mianazIo20n匂Oferty・

Zmiany，POpraWkilubmody kacjezloZonqofedyrmLISZabyCzIoZOneWmiqSCuiwcdIugzasad
obowiazt南C〉′Chprzyskladaniuoftrty・Odpowiednioopisanekoperty（pac／ki）zawieraiqcezmiany・

na短ydodatkowoopatrzycdopiskiemi−ZMIANAiI・Wprzy・PadkuzIoZeniakilku

7MIAN

kopc咋

（PaC串）ka九向上ZMIANYllnaLezydodatkowoopatrzy高laPiseml、Zmiananr…
3）WyCOfaniezIoZOndoferty・
Wycoねnie zlozonq oltTty naStePUe POPrZeZ ZIozenie pISemnegO POWiadomienia podpisanego
przez umocowanego na plSmie przedstawiciela WyrkonaWCy・Wycofhnie naleZ｝r Zlozyc
w mlqSCui W′edlug zasad obowlaZuJaCyCh przy sktadaniu oferty・Odpowiednio opISana
koperte（paczke）zawierajaca powiadomienie naleZ〉r dodatkoWO OPatrZyi dopiskiem

，一WYCOFANlEi」

XIV・OpissposobuobliczaniacenyorazwarunkipIatnoSci・

1．Cena oftrtyjest cenq brutlo7a energie clektryCZna dla punktdw poboru（nuzwa bu

b）nk6時

obiektdw）wyszczegdlnionazostalawrZalqcznikunrldoSIWZnawarunkaehokreSlonychw
SIWZ直zalMWhenerglleleklryc7ng，StanOWlaCyChszacunkowezapotrZebowanienaeneTgre
elektrycznawokresie6miesleCy・

2．Dlaoblic7eniacenyoftrtynalezySlePOSluZ）膏R）rmularzemccnowynlZ名車CZniknr4doSIWZ・
3．CenaoftrtypowjnnazawicraCcenejednostkowqenergiielektr）′CZnqnCttOWyraZOnaWZl／MWh
okreSlonq71dokladnoScIaniewi＊szaniZCZterymLqSeaPOPrZeCinku−C，eWentualnerabaty∴
upust〉′OraZinnekosZt）′muSZab〉七wliczonewcenenetto・

4．CeneoftrtynalezyW′yliczycwgwzoru：

C＝CIXSZaCunkowailoSedostarczanqcnergllWOkresiedostaWyr＋oplatahandlowa＋podatek

VAT
nastepnleWPISaCw・ZaIqczniknr5・Ccneo勧ynalezypodaCwzaokragleniudodwdchmiqscpo
PrZeCinku・

5．Zgodniezart．3ust．lLlStaWyZdnia51ipca2001rocenach（Dz・U・Nr97，POZ・1050zpdZ・Zm・）・
Cenawykollania zamdwienia obqimuIe WSZyStkie cIcmellty SkladoWe，Za、噂konanie kLdrych

Zamawl棚CyJeStZObowlaZanyZaPJaciC，WtymrdwnieZpodatekVAT・

6．CenenalezypodaCWZloLychpoIskich−bruttozWdzieleniemwartoScipodatkuVAT
7・CeneofertynaleZyoblicZyCnaPOdstawicopISuPrZedmiotuzamdwienia・

8．WcenieorertvnicnaleivuwzgledniaeakcYZV・
9・Jezelicenapodanaliczbqnieodpowiadaccnicpodanqslownie・PrZyJm叫eSJeZaPraWidlowacene
POdanastownie．
11

擁eCがk

L

il

，lwoIrlyCh肌11′nk高Zamdw・LenLa‖DostalA／aene′

glLe／ekl／−））CニI7e／d／（lPGK‥Zy

／I協高i

▲巾・300・

10・WarullkipIatnoScizostaiyszczegdIowoopISaneWr，unkcieXVIII−IstotncdlastrollPOStanOWienia
um01Vy・

XV．OFIiskryteribw，ktdrymizamawiajacybedziekierowalsieprzywyborzeoltrty
wrazzpodaniemznaczeniatychkryteridwisposobuocenyofert・

L

KIYterium

wyboru

orertl′

najkorzyStniejszej

bedzie∴∴1℃na

Oferty

brutt0

−100ツ3．
0fertanaJtahszaspoSrddo筒rtnieodrzuconyChotrzymalOOpLlnktdw・Pozostaleproporqonalnie
mnlq、WedlugWzOrLl：

（Cn／CotLb）．xlOOxl00％＝iloSCpunkteW
gdzie：
Cn−n劉llZszaccnaspoSrddofertnieodrzuconyCh・
Coflb．一ccnaOfertybadanqnieodrzuconeJ．
100−WSkaZnikstaly，
100％−PrOCentOWCZnaCZeniekryteriumceny・
2，UzyskanazwyliczeniailoSCpkl・ZOStanieostatecznicustalonazdoktadnoSciadodruglegOmlqSea

poprZ＝eCinkuzzachowaniemzasad、′ZaOkrqglehmatematyczllyCh・
3．0ferta niepodlegajqca odrzuccniu z najwiekszqiloSciq punktdW ZOStanie uznana za

n吐ikorzyStnleJSZa・
4．Jezeli w postepowaniu o udzielenie zambWienia

nie moかa dokonad wyboru ottTty

najkorzystnlqSZqZeWZgledunato．Zezostalyzlozoneof誼）′OlakiasamelCenie・ZamawIaJaCy
wezwie W）′konawedw、ktdrzy zloZyli te ofもrty，do zloZenia w temjnie okreSlonym przez

ZamaW1a．JaCegOOfertdoda止0、γCh・

5．W〉′konawCy Sklad…彊Cofcrtyrdodatkoweniemogqzaoferowad cenwlrZSZyCllllizzaoftrowane
WZIozonychoftrtach・
6．WyrkonawcaniemozesamodzielniezmicniaCiwproWadzaCdodatkoW′yChpozydido of誼）′・

7．JeZclicenaofert）′Wy喧ies1年a7年COniskawstosunkudoprzedmioluzamdwieniaibudzi
watpliwoScizamaw・1明CegOCOdomo茄woSciwykonaniaprzedmiotuzamdW′ieniazgodnie7

wymOgamiokreSl01lymlPrZeZZamaWlqaCegOlubwynik…南cymizodrebnychprzepISdw・W

sZCZegdInoscIJeStniZszao30％OdwartogcizamdwienialubSredniqiarytmetyCZnqCenWSZyStkich
zlozonychofdl．ZamawIaJaCyPOSt紳ijakokreSLoneWaIt・90ust・lustawyPZP・OboWiaZek
wykazania、ZeotertaniezaWieraraZqCOniskiejceny、SPOCZyWanaWykonawcy・

Cenajcdnostkowa‖Zaenergieelektrycznaprzyjetawo書証jeE，函ZiestaIawokresieobjetym
umow生NaleznoSci z tytutu wykonania zambwienia beda regulowane na warunkach

Okre乱onyehwumowie・
WszelkierozliczeniamiedzyZamawlaJaCymiWykonaWC雀bedaPrOWadzoncWzI・

12

Sbe鋤kadal的tYyCh肋runkbwZamdwienLa，，DostawaenelgilelektlyC2neidlaPGK

Zyrardbw

SP・ZO・0

XVI．InfbrmacJeOmmalnoSciach，jakiepowinnyzostaedopeInionepowyborze
oItrtywceluzawarciaumowywsprawiezamdwieniapublicznego・

1．

Zamawl瑚Cy dokonawyboru oferty najkorzystnleJSZg SPOSrdd ofert niepodlegaJaCyCh

odrzuceniu．
2．

Zamawl明Cy

niezwlocznie

zawiadomi

Wykonawce

w

przypadku

zloZenia

oftrty

po

terminieoraz zwrocIJaPOuPlywieteminudowniesieniaodwolania・

3．

Kopertyoznaczone，，Wycofhlie

Zamawl的CyZWdcibezotwierania・

4．

NiezwIoczniepowyborzenajkorzystnlqSZqiofertyZamawlaJaCyjednocze誼iezawiadomi

Wykonawcdw，ktbrzyzloZylioferty，0：
a．WborzenaikorzysmejszdOferty，POd…涙CnaZWe（nme），aLboimieinazwisko，Siedzibe
allbo adres zamieszkaniaiadres Wykonawcy，ktdrego ofe証e wybrano，uZaSadnienieJeJ

wyboruoraznazwy（Hmy），alboimionainazwiska，Siedzibyalbomiejscazamieszkania
i adresy Wykonawcdw，ktdrzy zlozyli o氏rty，a takZe punkta（涙przyznana ofertom

wkazdymkryteriumocenyofertilacznapunkta（涙，
b．Wykonawcach，ktdrychofertyzosta亙Odrzucone，POdt南CuZaSadnieniefaktyczneiprawne，
C・Wykonawcach，ktdrzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia・

POdz南cuzasadnieniefaktyczneiprawne，
d．teminie，OkreSlonymzgodniezart・94ust・11ub2，POktdregouplywieumowawsprawie
ZamdwieniapublicznegomoZebyCzawarta・

Po wyborze oferty Zamawiajacy niezwlocznie zamieSciinfbrmaqie o wyborze

najkorzystniejszei oferty na tablicy ogloszeh oraz umieSci na stnonieintemetowq
www．Dgk．zvrardow．Dl．

Zamawi祖cyzawrzelmOWeWSPraWiezamdwieniapublicznego，ZZaStrZeZeniemart・

183ustawyPzp，Wteminieniekrdtszymni25dni−Xldniaprzeslaniazawiadomieniaowyborze
najkorzystniejszeioftrtyzapomocafaksulub／idrogaelektroniczna・

7．

Wykonawcazobowiazanybedziezawrzei川mOWeWteminieimieiscuwskazanymprzez
ZamawlgaCegOPOuPrZednimuzgodnieniu・

XVII・Wymaganiadotyczacezabezpieczenianalezytegowykonaniaumowy・

Zamawl明CyniebedzieZadalzabezpieczenianaleZytegowykonaniaumowy・

XVIII．Wymaganiadotyczacerealizacjizambwienia，istotnedlastron
POStanOWieniaumowy・

1・WokresierealizaqlZamdwieniaWykonawcamusIPOSiadaCumowyna§wiadczenieuslug
dystrybuqii／przesyluzoperatoremsiecidystrybucyjnも（OSD）doktbregosieciprzylaczonesa
ObiektyZamawlgaCegOioperatoremsieclprZeSylowych・

2．Wykonawca−dzial斬cwimieniuinarzeczZamawl的CegO，naPOdstawiewydanego
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upowaLnienia−WyPOWieaktualnieobowiazuJqCaumOWekompIeksowqWterminieiWSPOSdb
gwarant哩ey′nlepr7erWaneZaOPatrZCnieZamaWlaJaCegOWenergleelektryCZnq・
3・RealizacJaZambwieniaodb、′WaCsiebedziezgodniczureguLoWaniamiustawyZdnia

lOkwietnia1997r．Prawoenergetyc7me（Dz．U．Z2006r．Nr89，POZ・625zezm・）iprzepisdw
wykonawczychdoustawy・OraZOgdlnieobowlaZuJaCyChprzepISdwprawnych・atakZena
podstawieart．94ustawyPzp・ZamdwienienieobeimueuSlugzwlaZanyCllZdystrybuqiacnergll
elektrycznq，PrZ〉南CZeniemiopomiarowaniemenergll・

4．WprzypadkuzmianyprzepISdwskutk函cyChzmianaslawkipodatkuVATcenyenergll
elektrycznelZOSt明POWri担szolleOkWOteWynikajqcazobowiqzkdwrnaloZonyrChwla丸iwymi

przepISami，Oddniaichw華ciawzycie・
5．PrzewidLJeslemOLliwoSezmianyumowywzakrcsiecenjednostkowychenergll
na zasadachjaknizq：

a・SprzedazenergiidlanowegopunktupoboruenergllnieuJetegOWZaIacznikunrldo
SIWZlubdLapunktu，WktdrvmnastapilznaczacywzrostzuZyclaenergiibedzie

dokonywananapodstawiezmianyprzedmiotowegozalacznikabezkoniecznoSci
renegocJOWaniawrarunkdWrealizacJIZamdwienia・

b．Zaprzestaniesprzeda勾′energllelektrycznddlaposzczcgdlnychpunktbwpoboru

WγmienionychwzlkteznikunrldoSIWZodbedzieslenaPISenlnyWniosek
Zamal湿潤CegOiniebedziestanowiloodst即1eniaodw）′konaniazamdwrieniachyba，
2eprzedmiotcInWyPOW′iedzeniabedawszystkiepunktypoboruokreSlonewzaI雀CZniku

nrl doSIWZ．
6．Zmianaz叫eznikanrldoSiWZniestanowiznlianywarunkdwWykollaniazambwielliainie
bedzieskutkowaladlaZamawl劉qCegOdodatkowymikosztamllpOZarOZliczenielnZafaktycznie
ZuZytaellergle・

7．DLaobiektbwnowy℃hobowiazylVaCbedqtakiesamezasadySPr7edazyjakdlaobiektdwrotljetych

ZaiacznikiemnrldoSIWZ・
8・NaleかoSdWykonawcyustalanabedziedlakazdegopunktupoboruenergiiind、′WriduaLniena
podstawiewskazahurzadzehpomiarowychiobowi往ZuIqCyChcenjednostkow〉′ehenergLI
Wdanymokresicrozliczeniowym．
Ro荊czaniesprzedazycnergiiodbyWraisiebedziewedlugjednego．wspdlnegoukladupomiarowo
−rOZliczeniowegoWObickcic．

9．PodalekVATnaliczanybedzicwgstawkioboW1aZuJaCqWdniusprzedaZy．
10．W〉′magan）′terminplatnoScifaktur：

a．wprzypadkufakturrozliczeniowychpIatnoSiwinnanastapICWteminie21dnioddaty
prawidlowowystawiondrakturyidostarczonejdozamawlaJaCegO，
b．wprzypadkufakturzaliczkowychptatnoSCwinnanastapiCd021dnianastepnegomieslqCa、
nastepLUaCegOPOdniupraWidIowoWyStaWionej亀kturyreWentualniedo21dniamieslaCa
ktdregozakupuslugidotyczy・

11．WprzypadkuniedotrzymaniajakoScioWyChstandarddwObstugiZamawl瑚CemuPrZySlugue

prawobolli角katywedlugokreSlonychw§42Rozporz担zeniaMinislraGospodaTkizdnia18
slerPnia2011r・WSPraWieszczegOloWyChzasadksztaltowraniaikalkulaqlltaryforazrozliczehwr

Obrocieenergiqelektryczna（Dz，U・Nr189poz・1126）1ubwkazdympdZnidwydanymakcic
PraWnymdotyczacymjakoSciowyChstandarddwobshgl・
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12．BonifikatyJW．POdlegaIaWPICrWSZもkolejnoSclpOtrqCeniuznaleZncgoWykollaWCy
wぅ′nagrOdzenia・

KaZdazestronmozerozwia7ae（unicwaZnid）umowewwypadkachwskazanychwjdtreSci，
ustaWicPrawozamdwiehpublicznychiustawiePrawoenergetyeZneOraZWSyrtuaqi，gdy

wykonawcautraciupraWnieniadowykonywaniadziaIalnoSciwprzedmiociezamdwienia
（brakwaZndkollCe？jinaprowadzeniedァialalnoScigospodarczdwzakresieobrotu
ener帥elektrycznalbrakumdWZOPeratOremSieclprZeSyloWyChioSwiadczenieuslug

dystrybuejizw龍ciwymOSD）；
13・OkresWyPOWiedzeniaumoWyuStalaslena3mieslqCekalendarzowczcskutkiemnakoniec
mieslaCa．

14・ZaWartaZWykonawequmOWamuSizawieradconqmnl牛IPOStanOWieniawymicnioneW
art．5ust．2i4aPraWOenergetyCZne・

15・ZamawlaJaCydopuszcza∠aWarCieumowynastandardowychfbrmularzachWykonaWCy，
zzastrzeZeniem，ZeJeSlimiedZyPOStanOWieniamiumowyprzedstawionqprzezWykonawcG
apostanoWieniamininlqSZejSIWZ wystapl卑rOZbiezllOSci，PlerWSZehs1、、′Om瑚POStanOWienia

StW7．
16・OdstaplenieodrealizaqllPrZedmiotuumowyzwlnyWykonawcyrSkutkowaibedzie10％karq
umownalic70naOdccnybruttoprzedmiotuumoWdlaZamawlaJaCegO・

17・Odstaplenieodreaiizac．‖prZCdmiotuumoWyZWin、′Zamaw均aCegOSkutkowaibedzielO％karq
umownaliczonqodcenybruttoprzcdmiotLlumOWy

dlaWykonawcyzt〉′（njcdnakzastrzezeniem・

Zekaratawinnabyiwy互czonawsytuacjachopISanyChwart・145ust・lustawyPzp
18・WykonaWCaZObowL埜HerdwniezdozapewnieniabilansowaniahandlowegodlacIlergll
clektrycznqISprZedandwramachtcgozamdwienia，
19．Wヽ′konawcazwalniaZamawl側qCegOZWSZClkicllkosztdWioboWiqzkdwzwra7：an〉′Chz

niebilansowaniemenerg11elektrycznq
20．Rozlic7＝eniakosztdwsprzedanqenergiiodbvwaCsicbedqnapodstawieodczyrtdW′rOZliczeniowych

ukladbwpomiarowo−rOZliczeniowychdokonyWanyChprzczOSD
21．Stronyustalaa，ZerOZpOCZeCICSPrZedaZyenerglleLeklrvc7nenaStaPioddniapodpisaniaumowy・
jednakniewezesnLeJnizzdniemskutecznegorozwlqZaniaoboWrla71耳aC〉′ChumdworazweJSCiew

ZycleumdwoSwiadeZenieuslugdystrybucjl・POPOZytyWnieprZePrOWadzonqproccdurzezmiany
SPrZedawcy・
22．DlarealizaqllumOW）′WZakresiekazdegopunktuodbiorukoniec7nebedziejcdnoczeslle

Obowiazywanieumdw：
a．umowyOSwiadczenieuslugdystrybucjlZaWartqPOmiedZy′ZamawrlaJaCymaOSD，

b．Un10W）′dystryhue〉ingZaWartqPOmiedzyWykonawcaaOSD
23．Wl′konawcazobowiazesiedokonaCwimieniuZamaWlaJqCegOWyPOWicdzeniadotychczas
oboWlaZuJaCqIumOWySPrZCdazyenergllelektryeznqnapodstawicza互czonegodoumowy
Pelnomocnictwa・

24．W†′konawcamoZeprzeniescprawaiobowi卑Zkiwynikこ高cezllinleJSZdUmowynainnypodmiot
pow哩anykapitaIowozWykonaⅥ℃紅1ubinnypodmiotbedacyllaStePCaPraWnymWykonaWCy・
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XIX．PouczenieoSrodkachocIlrOnypraWneJPrZySluguJaeyChWykonawcyw
toku postepowaniaoudzieleniezambwienia・

WpostepowaniumaJqZaStOSOWaniepr7ePISy7aWarteWdzialeVIustawyPzpl・Srodkiochrony

praWnq・

XX．PozostaleinmrmacJeOraZWymaganiaZamawlaJaCegO・

1．Niedopuszczasieskladaniaofertwariantowych．
2，NiedopuszczasleZloZcniaoftrtczesciowych・
3．NieprzewidLliesl阜ZaWarCiaumowyramoweJ・
4，Nieprzew記LJesrerozliczehu′Walutachobcych・
5．Nie przeWidLtie sie dokonywania wvboru oftrty najkorzystnlqlSZq Z ZaStOSOWaniemiicytaql
CIcktrolliczneJ．

6．NieprzewidujesleZWrOtukosztdwudzialuwpostepoWaniu・
7．Nieprzcwidujesleudzieleniazamdwiehuzupelniajacych

XXI．Informacjedot．protokolu

l・ProtokdIpostepowaniaWraZZZalacmikamlJeStJaWlly・

2．7alaCZlliki do protokolu udostepnla Sle PO dokonaniu Wboru n＊orzyStnlqiSZq Of誼ylub
uniewaZnicniupostepowania・Ztym，ieoftrtysaJaWneOdchwiliichotwarcia・

XXIT．ZalaCznikidosIWZ：

NasteDuiacezaIacznikistanowlaintegralnaczcSCSIWZ：
ZalacznikNrl−Zesta

′ieniepunktdw・pOboruenergiielektr）′CZnej

ZaIacznikNr2−Wzdr−O柄iadczenlaWykonawcyospeimenluWarunkbwudzlaluwpostepowaniu
ZalacznikNr3−Wzdr−OSwiadczenleObrakupodstawdo、Vykluczc−lla

ZalacznikNr4−Wzdr−Fomuiarzcenowy
ZalacznikNr5−Wzdr−FomularZaOferty
ZalaCZnikNr6−Wzbr−LIStyPOdmlOtdwnale∠aCy′ChdotcJSa・lleJgrupy′kapitalo、yqalbomfbrmacja，

zewykonawrCanicnalezydogrupykapltaJowq
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