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Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. 

 ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice 

Tel. : +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20 

email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

 

 

w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego na „Zakup energii 

elektrycznej dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie  

od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy pzp¹  

w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.  

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r., 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) 

 

 

Zakup energii elektrycznej dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. 

w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

 

znak sprawy:  15_1 /TO/2022 

 

 

 

 

 

 

 

         Specyfikację zatwierdzam: 

        14.11.2022 r 

 

         Prezes Zarządu  

      Henryk Skotniczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm..), zwana dalej Pzp 
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SWZ zawiera: 

Część I Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 

Część II Wzory załączników  

Część III Projekt umowy 

 

 

 

Część I -  Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 

 

Spis treści 

Rozdział 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Rozdział 3. Kod CPV i Opis przedmiotu zamówienia. 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia. 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium. 

Rozdział 9. Termin związania ofertą. 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 16. 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. 

Rozdział 17.  Klauzula informacyjna w związku  z art. 13 RODO związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Rozdział 18. Oświadczenie Zamawiającego. 

 

Część I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice  

Tel.: +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20  

email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl 

strona internetowa: https://wikkrzeszowice.pl/ 

NIP: 676-10-15-716, REGON 350789290, KRS 0000135010   

mailto:sekretariat@wikkrzeszowice.pl
mailto:sekretariat@wikkrzeszowice.pl
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Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

2.1 Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, 

usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. (zwany dalej 

w skrócie „Regulaminem”) w trybie przetargu ofertowego, w związku z ustawowym 

wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulamin dostępny jest 

na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice/.    

2.2 Specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej w skrócie ”swz”) stanowi, wraz z 

załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego 

podczas całego prowadzenia postępowania.  

2.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą swz zastosowanie mają właściwe przepisy 

określone w Regulaminie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Rozdział 3.  Kod CPV i Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1 Kody CPV:  

 

09300000-2   Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa  

09310000-5   Elektryczność   

09000000-3   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 

 

3.2 Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów ujętych w Załączniku  

nr 5, w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. wynosi  2 072 053 kWh. Zamawiający  

zastrzega, że prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 5 do swz 

stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec 

zmianie. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistego  

zapotrzebowania, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest 

w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii.  

3.3  Zamawiający dopuszcza sytuację, gdzie zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą 

ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 5 do 

swz, w szczególności spowodowaną zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE, zmianą 

grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, 

faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany grup taryfowych dla istniejących punktów poboru oraz nowych PPE 

jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w swz i załącznikach oraz 

będą wycenione w ofercie. Zwiększenie mocy przyłączeniowej/umownej do obiektów 

możliwe jest jedynie w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie 

zamówienia grup taryfowych.  

3.4 Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z uwzględnieniem wszystkich kosztów  

i nakładów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.5 Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla wszystkich  wskazanych w 

załączniku nr 5 punktów poboru odbywa się po raz kolejny. Dotychczasowa umowa na 

zakup energii jest zawarta na okres do 31.12.2022 r. z dostawcą TAURON Sprzedaż sp.  

z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Zamawiający posiada Umowę Kompleksową 

sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucyjnych.  w punkcie poboru energii PPE 

590322429402055145 – Pompownia Wody Czatkowice, ul. dr. Ignacego Wróbla 2, 32-

065 Krzeszowice. W powyższym punkcie zainstalowana jest mikroinstalacja 
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fotowoltaiczna o mocy 44,1kW. Punkt ten nie został ujęty w załączniku nr 5 swz.  

3.6 Ponadto Zamawiający  informuje,   że   posiada   umowy   kompleksowe   dla   punktów 

zlokalizowanych na; 

• Dz. 121 obręb Sanka PPE: 590322429402328614, 

• Dz. 119 obręb Sanka PPE: 590322429402411385   

  Wykonawca na podstawie upoważnienia, dokona na wniosek Zamawiającego 

rozdzielenia umów kompleksowych na dystrybucyjne i sprzedażowe 

3.7 Dla punktów poboru energii wymienionych w Zał. nr 5, Zamawiający posiada aktualne 

umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowy na świadczenie 

usług dystrybucji. Umowa sprzedaży zawarta jest na czas określony do dnia 31.12.2022 r. 

Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 

3.8 W przypadku Punktu Poboru Energii nr 590322429402055329 (Lp.14 -Zał. nr 5),  

Zamawiający posiada małą instalację fotowoltaiczną o mocy 98,28 kW. Szacunkowa  

ilość energii wytworzonej w instalacji wynosi 107000 kWh na rok. Szacowana ilość 

oddanej energii do sieci OSD  wynosi ok. 10000kWh/rok. Wykonawca, jako „Sprzedawca 

zobowiązany”, dokona zakupu energii elektrycznej powstającej w instalacji 

fotowoltaicznej Zamawiającego, w  szacowanej ilości ok. 10000 kWh na podstawie 

zawartej umowy. 

 

 

Informacje dodatkowe:  

• Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu 

Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elek-

trycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich 

niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązujących umów 

sprzedaży energii elektrycznej oraz reprezentowania Zamawiającego przed właściwym 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z dopełnieniem niezbęd-

nych formalności w związku ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy dla konkretnych PPE.  

• Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umów przekaże Wykonawcy wybranemu w 

wyniku przeprowadzenia postępowania dane niezbędne do przeprowadzenia procesu 

zmiany sprzedawcy.  

• Dostarczana przez Wykonawcę energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne 

określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne i w przepisach 

wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących przepisach prawa.  
 

  

Wymagania dodatkowe:  

a. Na zapytania złożone do treści swz, Zamawiający  udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych – pod warunkiem, że zapytanie 

wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie tre-

ści swz nie wpłynie w terminie, o którym mowa powyżej Zamawiający nie ma obo-

wiązku udzielania wyjaśnień swz oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert.  

b. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnienia za obowiązu-

jącą należy przyjąć treść wyjaśnienia.  

c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść swz.  

Uwaga! Wyjaśnienia treści oraz zmiany/modyfikacje swz będą wyłącznie publikowane na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania i nie będą indywidualnie przesyłane do 

Wykonawców.  

 



  

 

 

 

5 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia. 

 

4.1 Okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 

2023r. 

 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 

 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wyklucze-

niu na podstawie § 15 Regulaminu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się wykonawcę, który: 

a) wyrządził szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zamówienia, 

b) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, 

c)  nie wniósł wadium, w sytuacji gdy było wymagane, w tym również na przedłużony 

okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 

d) w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

e) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5.2  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu określone w § 16 Regulaminu i dotyczące; 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

    Wykonawca spełni warunki, jeżeli; 

• przedłoży kserokopię aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności  

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną  wydaną przez Prezesa Urzędu  

Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetycz-

ne, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) której okres obowiązywania nie może 

być krótszy niż okres realizacji zamówienia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunek jw. musi być spełniony przez każdego Wykonawcę oddzielnie. 

• złoży oświadczenie o  posiadaniu obowiązującej co najmniej od dnia 01.01.2023r. 

do końca wykonywania przedmiotu Zamówienia tj. 31.12.2023r., Generalnej 

Umowy Dystrybucyjnej lub jej promesę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

TAURON DYSTRYBUCJA S A, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej 

za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego. 

b) zdolności technicznej lub zawodowej 

      Wykonawca spełni warunki, jeżeli; 

• złoży oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego odpowiedniego 

do realizacji niniejszego zamówienia (oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2), 

• złoży oświadczenie o posiadaniu osób zdolnych do realizacji niniejszego 

zamówienia (oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu załącznik nr 2) 

• wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje 

główne dostawy, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
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w tym okresie, minimum dwóch wykonanych lub wykonywanych dostaw energii 

elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 2,5 GWh każda, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane wraz z załączeniem referencji o ich należytym wykonaniu 

(wykaz wykonanych dostaw  - załącznik nr 3 do oferty). 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

         Wykonawca spełni warunki, jeżeli; 

• złoży oświadczenie że nie zalega z należnościami wobec Z U S oraz Urzędu 

Skarbowego (oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu załącznik nr 2) 

• posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na minimum 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden  milion zł); 

• wykaże się zyskiem z działalności podstawowej  w ostatnich 2 latach 

poprzedzających złożenie oferty (lata 2020 i 2021).  

 

5.3 Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie przez Wykonawcę zamówienia.  

5.4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada   

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy ma negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu  

Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu składa: 

6.1    Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do oferty) 

6.2 Kserokopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną  wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której 

okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia. 

6.3 Oświadczenie o  posiadaniu obowiązującej co najmniej od dnia 01.01.2023r. do końca 

wykonywania przedmiotu Zamówienia tj. 31.12.2023r., Generalnej Umowy 

Dystrybucyjnej lub jej promesę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON 

DYSTRYBUCJA S.A., umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem 

sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego. 

6.4 Kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców, wystawione w dacie nie wcześniejszej 

niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

6.5 Oświadczenie o zapoznaniu się z swz, oraz treścią „Regulaminu udzielania zamówień 

na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  

Sp. z o.o.” (oświadczenie zawarte jest w formularzu oferty -załącznik nr 1). 

6.6 Oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych prawem uprawnień (decyzji) 

do prowadzenia przedmiotowej działalności (oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2). 

6.7 Oświadczenie o  niezaleganiu z należnościami wobec urzędu skarbowego i zakładu 

ubezpieczeń społecznych (oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu załącznik nr 2). 

6.8 Wykaz świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych głównych dostaw 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  – minimum dwóch wykonanych 

lub wykonywanych dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 2,5 

GWh każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na 

rzecz których dostawy zostały wykonane (wykaz wykonanych dostaw  - załącznik nr 3 

do oferty). 
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6.9 Referencje potwierdzające wykonanie świadczeń okresowych lub ciągłych, również 

wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, minimum dwóch wykonanych lub wykonywanych dostaw energii elektrycznej  

o wolumenie nie mniejszym niż 2,5 GWh każda. 

6.10 Dokumenty potwierdzające, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 

1.000.000,00 zł. (słownie: jeden  milion zł). 

6.11 Dokumenty potwierdzające zysk z działalności podstawowej  w ostatnich 2 latach 

poprzedzających złożenie oferty (lata 2020 i 2021r).  

6.12 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4) 

6.13 Inne oświadczenia/dokumenty zawarte w formularzu oferty. 

6.14 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie 

wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania 

6.15 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 

tym zakresie. 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i wykonawcy będą    

        porozumiewać się na piśmie. 

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia, wnioski,  

zawiadomienia  oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą 

elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w pkt.  6.3, 6.5 - 6.7, 6.12  swz (również w przypadku ich złożenia w 

wyniku wezwania) dla których przewidziano tylko formę pisemną. 

7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informację  drogą elektroniczną, każda ze stron potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium. 

 

8.1 Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium 

 

 

Rozdział 9. Termin związania ofertą. 

 

9.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. 

do dnia 22.01.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

9.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 9.1, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

9.3 Zamawiający informuje o uprawnieniu do unieważnienia postępowania bez wyboru oferty 

w sytuacjach przewidzianych w Regulaminie, w szczególności w sytuacji w której cena 
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najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający wskazuje, że oferta 

w dacie jej składania powinna odpowiadać maksymalnym stawkom wynikającym  

z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu 

ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców 

w 2023 roku. 

 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

10.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

a. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do 

prawidłowego przygotowania oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z swz  

i złożył ofertę zgodnie z jej wymaganiami.   

Wykonawca powinien wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed 

złożeniem oferty.  

10.2 Wykonawcy składają ofertę (formularz oferty - załącznik nr 1) zgodnie z wymogami 

określonymi w swz. 

10.3 Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką. 

10.4 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

10.5 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 

na zewnątrz i  zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub 

przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania firmy. 

10.6 Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio wykonawca,  

10.7 Zaleca się aby zapisane strony całej oferty były ponumerowane, a całość wraz z 

załącznikami zszyta trwale. 

10.8 Wszystkie poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10.9  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

10.10 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

10.11Strony oferty, na których znajdują się informacje zastrzeżone, należy wskazać 

w osobnym dokumencie, który powinien znajdować się na samym początku złożonej 

oferty. 

10.12 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.13 Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

zgodnie z zapisami pkt a. „wymagania dodatkowe” rozdziału 3 swz. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynie po upływie terminu lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie swz. 

          Zapytania należy przesyłać na adres mailowy sekretariat@wikkrzeszowice.pl. lub 

pocztą. 

10.14.Treść zapytania wraz z odpowiedzią  i wyjaśnieniami zamawiający przekazuje 

zadającemu pytanie  oraz zamieszcza na stronach internetowych 

https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice/ i www.wikkrzeszowice.pl 

10.15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić specyfikację. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający 
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powiadomi niezwłocznie umieszczając informacje o zmianie na stronach internetowych 

https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice/ i www.wikkrzeszowice.pl 

10.16. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia nie prowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i 

informuje o tym wykonawców poprzez  strony internetowe. 

10.17. Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza 

do uzupełnienia w określonym przez Zamawiającego terminie, w przypadku gdy 

wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo 

złożył ww. dokumenty z błędami. 

10.18  Osobami do kontaktu w sprawach technicznych są:  

           Wojciech Walczowski, Natalia Seręga – nr tel. 12 282 04 82 

10.19 Oferta powinna zawierać wartość zamówienia brutto, cenę netto i podatek VAT oraz 

cenę jednostkową netto za 1kWh energii elektrycznej.  

10.20  Oferta powinna;   

•  być opatrzona pieczątką firmową. 

•  posiadać datę sporządzenia. 

•  być podpisana  przez Wykonawcę. 

•  posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania firmy (jeżeli dotyczy). 

•  zawierać kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia 

z działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć 

miesięcy przed datą złożenia oferty,  

•  zawierać kserokopię aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną  wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

•  zawierać oświadczenie o  posiadaniu obowiązującej co najmniej od dnia 01.01.2023r. 

do końca wykonywania przedmiotu Zamówienia tj. 31.12.2023r., Generalnej Umowy 

Dystrybucyjnej lub jej promesę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON 

DYSTRYBUCJA SA umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego. 

•   zawierać dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

 minimum 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden  milion zł). 

•   zawierać dokumenty potwierdzające zysk z działalności podstawowej  w ostatnich 2 

latach poprzedzających złożenie oferty (lata 2020 i 2021r).  

•   zawierać referencje potwierdzające wykonanie świadczeń opisane w pkt.6.9 swz 

•   zawierać załącznik nr 1 do oferty - formularz oferty wraz z zawartymi w nim 

oświadczeniami. 

•   zawierać załącznik nr 2 do oferty -  oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

•   zawierać załącznik nr 3 do oferty -  wykaz wykonanych świadczeń. 

•   zawierać załącznik nr 4 do oferty - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw 

do wykluczenia. 

10.21 Zaleca się wykorzystanie formularzy/wzorów załączników przekazanych przez  

Zamawiającego. 

10.22  Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod 

 warunkiem, że będą identyczne co do treści z formularzami/wzorami załączników. 

10.23 Oferty Wykonawców, którzy dołączą załączniki o innej treści niż określone w swz 

zostaną odrzucone. 
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Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

11.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce)  

w Sekretariacie Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85  

32-065 Krzeszowice - do dnia 24.11.2022 r., do godz. 10:00 lub przesłać przesyłką 

pocztową, kurierską z potwierdzeniem doręczenia. Kopertę (paczkę) należy opisać  

następująco: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:   ……………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Zamawiający: 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice.  

Oferta na dostawy energii pn. „Zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 

31.12.2023r” 

Nie otwierać przed dniem 24 listopada 2022 r., przed godz. 10:15. 

 

11.2 Oferty złożone po terminie będą odrzucone. 

11.3 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

11.4 Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie 

poinformowany pod jakim numerem została zarejestrowana jego oferta. 

11.5 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 

do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

11.6  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, 

jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie z napisem „ZMIANA” i z powołaniem się 

na numer, pod którym została zarejestrowana oferta. 

11.7 Koperty z napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian 

zostaną dołączone do oferty. 

11.8 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.  

11.9 Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2022 r. po godz. 10:15, w sali konferencyjnej  

w siedzibie Zamawiającego. 

11.10 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

11.11  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronach internetowych 

https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice/ i www.wikkrzeszowice.pl informacje 

dotyczące ;                             

            a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

            b) ceny energii elektrycznej zawartej w ofertach. 

11.12 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  

dotyczących  treści złożonych ofert. 

 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

12.1 Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w Formularzu 

ofertowym sporządzonym wg. załącznika nr 1.  
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12.2  Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną i stanowi iloczyn stawki za 1 kWh 

i ilości kWh stanowiących przedmiot zamówienia powiększony o podatek VAT.  

12.3 Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

12.4 Cena brutto oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia w tym m. in. Vat, upusty, rabaty. Cena musi 

uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszystkie opłaty 

związane z zakupem energii (w tym opłatę handlową) jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

12.5  Cena jednostkowa netto zł/kWh wymieniona w Formularzu ofertowym będzie stała w 

okresie objętym umową, nie będzie podlegała waloryzacji, za wyjątkiem ustawowej 

zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Cena 

jednostkowa netto zł/kWh będzie jedna i stała niezależnie od grupy taryfowej i strefy.  

12.6 Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, dopuszcza podanie cen 

jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku - wg zasady – poniżej 

5 należy końcówkę pominąć, powyżej lub równe 5 należy zaokrąglić w górę. 

12.7  Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

 

 

 

Rozdział 13. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

13.1  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Za-

mawiającego w trakcie prowadzenia postepowania. 

13.2 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniami: 

a. Cena ofertowa - 100% 

    Ocena punktowa kryterium cena ofertowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

                       Cn 

  Pc = ---------x 100 % ,  gdzie 1% = 1pkt 

              Cb 

       Pc – punkty dla badanej oferty w kryterium cena; 

Cn – cena najniższa w zbiorze ofert; 

Cb – cena badanej (rozpatrywanej) oferty. 

        Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z 

najniższą (najtańszą) ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym 

kryterium, czyli 100 pkt i zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

        Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

        Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów. 

13.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 

informacji.  

13.4 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

w dokumentach zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała 

najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

13.5 W przypadku braku zgody, o której mowa wyżej, Zamawiający zwraca się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba 

że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  
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Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim   

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriów wyboru. 

14.2 Zamawiający powiadomi pisemnie drogą elektroniczną o wynikach postępowania 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację 

o rozstrzygnięciu przetargu na stronie www.wikkrzeszowice.pl 

14.3 Językiem kontaktowym jest język polski. Wszelka korespondencja, wyjaśnienia i 

kontakty między Zamawiającym, a Wykonawcą, aż do zakończenia realizacji 

zamówienia odbywać się będą w języku polskim. 

14.4 Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych  

polskich. 

14.5 Wybranemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający 

wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

14.6 Zawarcie umowy nastąpi wg. wzoru Zamawiającego, załączonego do swz. 

14.7 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 przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny. 

 

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

15.1 Nie dotyczy 

 

Rozdział 16. 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. 

 

16.1 Warunki wprowadzania zmian do treści umowy zostały określone we wzorze umowy. 

16.2 Wzór umowy znajduje się w części III i jest załącznikiem do swz. 

 

Rozdział 17. Klauzula informacyjna w związku  z art. 13 RODO związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej „RODO”, 

informuje się, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice 

Spółka z o.o.; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka  

z o.o. jest Agata Majeran, kontakt: abi@wikkrzeszowice.pl, 12 282 15 12 wew. 524; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzo-

nym w trybie przetargu ofertowego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby 
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lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art.18 oraz art. 74  ustawy Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwaran-

tujący jego nienaruszalność; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-

cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; 

−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

−   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO; 

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu 

−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

 

Rozdział 18 Oświadczenie Zamawiającego 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zmianami) 

 

 

Część II - Wzory załączników  

 

1. Załącznik nr 1 do oferty - wzór formularza ofertowego 

2. Załącznik nr 2 do oferty  - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 do oferty - wzór wykazu wykonanych dostaw energii   

4. Załącznik nr 4 do oferty - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia 

5. Załącznik nr 5 - Lista obiektów Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 do oferty – Wzór Formularza Oferty 

 

 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy energii pn. „Zakup energii 

elektrycznej dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 

01.01.2023r. do 31.12.2023r.” 

 znak sprawy :15_1 /TO/2022 

 

 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice  

na dostawy energii pn. „Zakup energii w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” 

 

 

1. WYKONAWCA 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres  siedziby Wykonawcy, NIP, 

REGON, email, telefon 

 

  

 

 

 

 

2. OSOBA UPRAWNIONA DO PODPISANIA OFERTY: 

Imię i nazwisko  

Adres 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

 

Imię i nazwisko  

Adres 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam (y), że: 

składam niniejszą ofertę i oferuję zgodnie z listą obiektów Zamawiającego stanowiącą 

załącznik nr 5: Taryfa:  C12a, C22a, C11, B23 

z tym, że sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem pozytywnego przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy. 

 

 



  

 

 

 

15 

Cena netto* za energię 

elektryczną w zł/kWh  

od 01.01.2023 r. do 

31.12.2023 r.  

Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

energii  

(kWh) 

Cena netto  

kolumna 1 

x kolumna 

2  

VAT – 23% Cena brutto **  

Kolumna 3 + 

kolumna 4  

1 2 3 4 5 

 2 072 053    

 
*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
**Cenę oferty stanowi wartość brutto z tabeli. 

 

Cena oferty: …………………………………. zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………) 

 

W cenie zawarto wszystkie koszty składające się na przedmiot zamówienia. 

 

4. Oświadczam(y), że :  

a) cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu będzie 

podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej 

podatkiem akcyzowym. 

b) zapoznałem się z treścią swz, jej modyfikacji oraz odpowiedzi na zapytania (jeśli miały 

miejsce) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne 

do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  

c) zapoznałem/liśmy się z treścią „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usług i 

roboty budowlane w Spółce z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.” (dalej: 

Regulamin). 

d) uważam/y  się za związanego złożoną ofertą do dnia  22.01.2023 r. licząc od terminu 

składania ofert wraz z tym dniem,  

e) wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty 

zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego, 

f) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w niniejszym 

postępowaniu. 

 

5. Oświadczam(y), że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 

z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania:** 

 Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: Liczba stron 

1.   

2.   

Wyjaśniam, że podstawą dokonanego zastrzeżenia jest (podać uzasadnienie) : 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

**jeśli Wykonawca nie zastrzega dokumentów wpisuje „nie dotyczy” 

 

 

Miejsce/data: ……………….................              …........................................................... 

                   Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do oferty – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice 

na dostawy energii pn. „Zakup energii elektrycznej dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice 

Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.”  

znak sprawy:  15_1 /TO/2022 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dysponowaniu odpowiednim potencjałem 

technicznym i zasobami ludzkimi 

 

Nazwa Wykonawcy.......................................................................... 

Adres Wykonawcy........................................................................... 

 

Oświadczam(y), że ubiegając się o przedmiotowe zamówienie spełniamy warunki określone 

w niniejszym postępowaniu w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące: 

 

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Oświadczam(y), że: 

a) nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalegam z opłacaniem podatków. 

2. zdolności technicznej lub zawodowej  

oświadczam, że: 

• dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotowego 

zamówienia,  

• dysponuję odpowiednimi zasobami ludzkimi pozwalającymi na realizację przedmiotowego 

zadania zgodnie z wyznaczonym terminem. 

•  posiadam wszystkie wymagane prawem decyzje uprawniające do prowadzenia 

przedmiotowej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek ich 

posiadania. 

 

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd w zakresie przekazywanych informacji.  

 

 

Miejsce/data: ……………….................              …........................................................... 

                                 Pieczęć oraz podpis    

                        przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do oferty - wzór wykazu wykonanych dostaw 

 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego Wodociągi 

i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice na dostawy energii 

pn. „Zakup energii elektrycznej dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie 

od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” 

znak sprawy:   15_1 /TO/2022 

 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 

 

Nazwa Wykonawcy.......................................................................... 

Adres Wykonawcy........................................................................... 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

• wykonałem/uję* świadczenia okresowych lub ciągłych, głównych dostaw w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty,  a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch wykonanych lub wykonywanych 

dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 2,5 GWh każda,  
         * -  niepotrzebne skreślić 
 

L.p. Wolumen dostaw 

Data 

Wykonania 
Zamawiający (nazwa, adres, 

nr telefonu do kontaktu) 
Początek Zakończenie 

1.  

 

   

2.     

 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd w zakresie przekazywanych informacji. 

 

• Dołączyć referencje do wykonanych, wymienionych powyżej dostaw energii.  

 

 

 

 

 

Miejsce/data: ……………….................              …........................................................... 

                                 Pieczęć oraz podpis    

                        przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do oferty– wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego Wodociągi 

i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice na dostawy energii 

pn. „Zakup energii elektrycznej dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie 

od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.””  

znak sprawy:  15_1 /TO/2022 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Nazwa Wykonawcy.......................................................................... 

Adres Wykonawcy........................................................................... 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie 

publiczne na podstawie przesłanek określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który: 

1) wyrządził szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zamówienia, 

2) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

3)  nie wniósł wadium, w sytuacji gdy było wymagane, w tym również na przedłużony okres 

związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, 

5) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd w zakresie przekazywanych informacji. 

 

 

Miejsce/data: ……………….................              …........................................................... 

                                 Pieczęć oraz podpis    

                        przedstawiciela Wykonawcy 

 
 


