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I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze  
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra 
REGON: 230821492 
NIP: 611-250-35-48 
tel. (075) 64-731-00 centrala 
faks (075) 75-264-19 
strona: www.starostwo.jgora.pl 
e-mail: przetargi@starostwo.jgora.pl 
godziny urzędowania: 7:30-15:30 (od poniedziałku do piątku) 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego – zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 
 

2. W celu prawidłowego złoŜenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi 
częściami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
 

3. Wszelkie załączniki do SIWZ winny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, 
ściśle według warunków i postanowień SIWZ. JeŜeli jakaś część dokumentów nie będzie 
dotyczyła Wykonawcy, powinien umieścić na niej adnotację „NIE DOTYCZY”. Wykonawcy nie 
mogą dokonywać zmian w treści załączników do SIWZ. 
 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ 
przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

5. JeŜeli zmiana SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 
zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp. 
 

6. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, 
oraz zamieści informację na stronie internetowej – zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. 
 

7. Informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu 
przygotowania oferty i w Ŝadnym przypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, 
ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu. 
 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego moŜe zostać uniewaŜnione  
w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp. O fakcie uniewaŜnienia postępowania 
Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia 
lub złoŜyli oferty – podając przyczyny faktyczne i prawne. 
 

9. Udzielanie wyjaśnień: 
1) Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad 

określonych w art. 38 ust. 1, 1a-1b i 2 ustawy Pzp. Wykonawca moŜe zwrócić się do 
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na dwa dni 
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przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do końca 14.04.2014 r. 
JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 
mowa powyŜej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym 
przekazana została SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a takŜe zamieści na 
stronie internetowej: http://www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html.  

2) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust. 3 
ustawy Pzp. 

3) Zamawiający nie przewiduje spotkania z Wykonawcami. 
 

10. Oferta wspólna (konsorcjum): 
1) Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Do oferty wspólnej winno być dołączone – podpisane przez prawnie 
upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z partnerów – pełnomocnictwo/ 
upowaŜnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika Wykonawców. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, 
kaŜdy z nich nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4) W razie wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zaŜąda 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę Wykonawców. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku przy ul. 
PodchorąŜych 15, 58-508 Jelenia Góra, działka nr 1/14 w okresie 48 miesięcy licząc od dnia 
podpisania umowy (przewidywany okres: 01.06.2014 r. - 31.05.2018 r.).  

 

2. Charakterystyka: 
1) Dotychczas stosowana taryfa: C21; 
2) Moc umowna: 127 kW – jednakowa dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego   

przy współczynniku mocy TgΦ : nie większym niŜ 0,4; 
3) Przewidywane zuŜycie roczne energii elektrycznej – 220 MWh; przewidywane 

zuŜycie w okresie realizacji zamówienia, tj. w okresie 48 miesięcy – 880 MWh. 
UWAGA: Ilość przewidywanej do zamówienia energii elektrycznej jest wielkością 
orientacyjną, stąd Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw  
w ilości podanej powyŜej. Dostawy energii elektrycznej realizowane w trakcie 
obowiązywania umowy mogą róŜnić się ilościowo – w zaleŜności od bieŜących 
potrzeb Zamawiającego; 
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4) Okres rozliczeniowy: 1-miesieczny; 
5) Napięcie zasilania: 0,4 kV; 
6) Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski odgałęźne WLZ w złączu ZK-1 

znajdujące się w obiekcie przy ul. PodchorąŜych 15, 58-508 Jelenia Góra; 
7) Układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany na napięciu 0,4 kV  

w pomieszczeniu Zamawiającego; 
8) Dotychczasowa umowa dostawy wygasa z dniem 31.05.2014 r. 

 

3. Wykonawca musi posiadać podpisaną generalną umowę dystrybucyjną zawartą  
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Jeleniej 
Górze. W sytuacji, gdy umowa, o której mowa powyŜej, wygaśnie przed zakończeniem realizacji 
przedmiotowego zamówienia, wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłuŜenia 
waŜności umowy generalnej z OSD do czasu wygaśnięcia  umowy zawartej z Zamawiającym. 

 

4. Wykonawca zapewnia standardy jakościowe obsługi odbiorców zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. 
zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi normami. 

 

5. Zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie trwania umowy mogą nastąpić wyłącznie 
przy zmianie: 

1) taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla energii elektrycznej – zatwierdzonej 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

2) podatku akcyzowego;  
3) podatku VAT; 
4) ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 
5) mocy umownej i/lub grupy taryfowej. 

 

6. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności 
związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 

1) wypełnienia, podpisania oraz złoŜenia w imieniu własnym i Zamawiającego do 
TAURON Dystrybucja S.A. z/s: ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra, 
formularza „Zgłoszenia umowy sprzedaŜy energii elektrycznej dla odbiorcy 
przyłączonego do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.”; 

2) reprezentowania Zamawiającego przed TAURON Dystrybucja S.A. w sprawach 
związanych z procedurą zmiany sprzedawcy. 

 

7. Zamawiający informuje, Ŝe posiada zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  
umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu przy ul. PodchorąŜych 15 
w Jeleniej Górze – zawartą na czas nieokreślony. 
 

8. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 09.31.00.00-5 (Elektryczność) 
 

IV. CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Czas trwania zamówienia – 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 
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O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
PowyŜszy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaŜe: 
- posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 
(Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie) 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonywania zamówienia 
(Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie) 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
(Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie) 

2) wykaŜą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, tj. spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi na wystąpienie 
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zostanie dokonana zgodnie  
z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych 
oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w Dziale VI niniejszej SIWZ. 
Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Wykonawcy muszą złoŜyć następujące dokumenty: 
1) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1a do SIWZ; 
2) Wypełniony formularz cenowy – Załącznik nr 1b do SIWZ; 
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – 

Załącznik Nr 2 do SIWZ; 
4) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 
a) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  
w szczególności: koncesję, zezwolenie lub licencję – szczegółowy zakres 
wymaganego dokumentu został wskazany w ust. 1 pkt 1 lit. a Działu V SIWZ; 

5) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 3 do SIWZ, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
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24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

6) Oświadczenie o zawartej umowie generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD) – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Jeleniej Górze na świadczenia 
usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce 
dostarczania energii elektrycznej (Załącznik Nr 4 do SIWZ); 

7) W zakresie przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej – listę podmiotów 
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo 
informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia 
o przynaleŜności  do grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ); 

8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik. 
 

2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów – 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
Wykonawcy, określonym w ust. 1 pkt 5 niniejszego Działu. 
 

4. Wymagane jest złoŜenie pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego: 
- do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz, 
- do zawierania umowy, 
- do występowaniu w imieniu Wykonawcy w przypadku zastosowania przysługującego 

mu środka ochrony prawnej. 
 Pełnomocnictwo, jeŜeli nie jest oryginalne, musi być poświadczone notarialnie. 
 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy  
z tych Wykonawców jest zobowiązany odrębnie złoŜyć dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 5 
niniejszego Działu. 
 

6. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składa: 

1) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a niniejszego Działu – 
dokument wystawiony w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, 
potwierdzający odpowiednio, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia; 

2) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b niniejszego Działu – 
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 
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7.  JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 
niniejszego Działu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 
się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument taki powinien być wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 

8. W razie wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŜe 
zwrócić się z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego 
dokumentu do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 

9. Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 
 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub te podmioty.  
 

11. Wymagane jest, aby przy potwierdzaniu kopii za zgodność z oryginałem, poświadczać 
kaŜdą stronę dokumentu. 
 

12. Zamawiający będzie Ŝądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 

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

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji faksem  
lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

 

2. Dane adresowe Zamawiającego podane są w Dziale I niniejszej SIWZ i są obowiązujące  
w odniesieniu do form porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów – 
określonych w ust. 1 niniejszego Działu. 
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3. Udzielanie wyjaśnień czy odpowiedzi na zapytania Wykonawców będzie odbywać 
się wyłącznie w formach określonych w ust. 1 niniejszego Działu, tzn. Ŝadne informacje nie będą 
udzielane telefonicznie. 
 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres 
elektroniczny podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

 

5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1) w sprawach przedmiotu zamówienia: 

- Ewa Marfiana – podinspektor  w Wydziale Rozwoju i Obsługi Technicznej 
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, tel. kontaktowy: (75) 64 73 107 
(poniedziałek-piątek w godz.: 7:30-15:30); 

2) w sprawach formalno-prawnych: 
- Urszula Kasica – kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych w Wydziale 
Rozwoju i Obsługi Technicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, tel. 
kontaktowy (0-75) 64 73 103, e-mail: przetargi@starostwo.jgora.pl (poniedziałek – 
piątek w godz.: 7:30-15:30). 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 
 

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 
 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Termin związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę – zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy. 
 

2. Ofertę składa się w formie pisemnej – pod rygorem niewaŜności. Zamawiający nie wyraŜa 
zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 

4. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem 
odręcznym, maszynowym lub w formie wydruku komputerowego, zapewniając czytelność jej 
treści. KaŜdy dokument sporządzony w innym języku niŜ język polski winien być złoŜony wraz  
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest 
wersją wiąŜącą. 
 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę 
upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
 

6. JeŜeli osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę działa/działają na podstawie 
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 
uprawnienie do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi 
być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
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7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 

8. Wszystkie strony oferty zawierające informacje muszą być ponumerowane, zaparafowane  
i opieczętowane pieczęcią Wykonawcy lub upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy – łącznie  
z załącznikami. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. powinny być parafowane 
przez Wykonawcę. 
 

9. Zamawiający wymaga, aby oferta była złoŜona w nieprzejrzystej, zamkniętej 
kopercie/opakowaniu – w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczającej jej nienaruszalność do momentu otwarcia ofert. Na kopercie naleŜy umieścić 
nazwę zamówienia: „Dostawa energii elektrycznej do budynku administracyjno-biurowego 
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. PodchorąŜych 15”. W momencie złoŜenia 
tak przygotowanej oferty, na zewnętrznej kopercie zostanie złoŜona pieczęć Zamawiającego wraz  
z adnotacją dotyczącą daty i godziny jej złoŜenia. 
 

10. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złoŜona po terminie – zgodnie  
z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

11. W przypadku złoŜenia oferty drogą pocztową, o waŜności jej złoŜenia nie będzie 
decydowała data stempla pocztowego, a wyłącznie data wpływu do Zamawiającego. 
 

12. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, 
Ŝe Zamawiający otrzyma informację na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 
Wprowadzenie zmian lub wycofanie oferty winno być przygotowane tak, jak oferta i w ten sam 
sposób zapakowane, z tym, Ŝe na kopertach powinny znaleźć się napisy: „ZMIANA”, 
„WYCOFANIE”. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty, ani teŜ zmienić jej treści po upływie 
oznaczonego terminu składania ofert. 
 

13. Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały, uniemoŜliwiając 
dekompletację zawartości oferty. 
 

14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą 
być oznaczone klauzulą: „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 
Zgodnie z powyŜszym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
 

15. ZłoŜenie więcej niŜ jednej oferty na daną część zamówienia lub złoŜenie oferty 
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez 
Wykonawcę. 
 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, 
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej, pokój 
nr 12 (I piętro) lub za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej. 
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2. Termin składania ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 18.04.2014 r. 
o godzinie 10:00. 
 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.04.2014 r. o godzinie 10:30  
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 12, I piętro). 
 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a takŜe informacja dotycząca ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 
 

1. Ceny w ofercie naleŜy przedstawić na Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1a do 
SIWZ oraz Formularzu cenowym – Załącznik Nr 1b do SIWZ. 
 

2. Ceny naleŜy podać w polskich złotych: 
1) na Formularzu cenowym – w formie cyfrowej z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, a w odniesieniu do cen jednostkowych – z dokładnością do czterech 
miejsc po przecinku; 

2) na Formularzu ofertowym – w formie cyfrowej i słownej z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

 

3. Proponowana cena ma być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie 
musiał juŜ dokonywać Ŝadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 
 

4. W cenie brutto naleŜy ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a takŜe marŜę 
Wykonawcy. 
 

5. Ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na pełny okres obowiązywania umowy 
– zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna będzie wyłącznie w sytuacjach określonych  
w ust. 5 Działu III SIWZ. 
 

6. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 
zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 
 

Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi 
podstawową zasadę ich oceny. 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 

Kryterium I – NAJNIśSZA CENA  – 100 % 
 

Punktacja za kryterium I – NAJNIśSZA CENA odbywać się będzie według wzoru: 
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( Cmin. / Cb ) x 100 x 100% = KI 
 

gdzie oznacza:  
KI  – liczbę punktów z kryterium NAJNIśSZA CENA, 
Cmin.   – najniŜszą cenę z przedstawionych ofert, 

Cb  – cenę oferty badanej. 
 

Maksymalna ilość punktów za kryterium NAJNIśSZA CENA – 100 pkt  
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wymogom ustawy oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyska największą 
liczbę punktów. 
 

2. Maksymalna liczba punktów z oceny oferty jaką moŜe otrzymać Wykonawca wynosi 100 
(sto). 
 

3. JeŜeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemoŜliwy ze względu na to, Ŝe złoŜone 
zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, 
do złoŜenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych – zgodnie z art. 91 
ust. 5 ustawy Pzp. 
 

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy oferty złoŜyli, a takŜe 
punktację przyznaną ofertom w kryterium NAJNIśSZA CENA; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania – podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego 
umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, 
o której mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego Działu, na własnej stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń w swojej siedzibie. 
 

3. Z Wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę, podpisana zostanie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, po wyborze 
Wykonawcy zawarta zostanie z nim umowa na realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie 
krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeŜeli 
zawiadomienie to przesłane zostanie w formie określonej w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, tj. faksem 
lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Zamawiającego, określonym w ust. 1 Działu VII 
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niniejszej SIWZ) – albo w terminie nie krótszym niŜ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeŜeli zawiadomienie to przesłane zostanie w inny sposób. 
 

4. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy Pzp, Zamawiający zawrze 
umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3 
niniejszego Działu, jeŜeli w przedmiotowym postępowaniu złoŜona zostanie tylko jedna oferta 
albo jeŜeli nie zostanie odrzucona Ŝadna oferta i nie zostanie wykluczony Ŝaden Wykonawca. 
 

5. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym między stronami. 
 

6. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Pzp w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 
umowy nie leŜy  w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜytego 
z tytułu wykonania części umowy. 
 

7. JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania, chyba Ŝe zajdą 
przesłanki uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

8. Umowa, która zostanie zawarta z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 
 ust. 1 ustawy Pzp, podlega uniewaŜnieniu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 
 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 

XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przygotować projekt 
umowy oraz przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym.  
 

2. Projekt umowy musi zawierać postanowienia niniejszej SIWZ oraz oferty złoŜonej przez 
wybranego Wykonawcę. 
 

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty. Zamawiający dopuszcza zmiany zgodnie z zapisem ust. 5 
Działu III SIWZ, tj. zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie trwania zamówienia, które 
mogą nastąpić wyłącznie przy zmianie: 

1) taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla energii elektrycznej – zatwierdzonej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

2) podatku akcyzowego;  
3) podatku VAT; 
4) ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 
5) mocy umownej i/lub grupy taryfowej. 
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4. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej  
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności. 
 

XVII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 

Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.  
 

XVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XX. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMOWY RAMOWEJ 
 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
 

XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 
 

1. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – zgodnie  
z art. 36a ustawy Pzp. 
 

2. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp, Zamawiający Ŝąda (o ile dotyczy): 
1) wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy, 
2) podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 

Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.   

 
XXII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ 
 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PRZEPROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  
A WYKONAWCĄ 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą zostanie przeprowadzone w PLN. 
 

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 
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XXV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu.  
 

XXVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ – szczegółowo określone w Dziale VI 
ustawy Pzp 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
 

3. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość 
jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

 

4. Odwołanie winno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, tj. faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem 
Zamawiającego, określonym w ust. 1 Działu VII niniejszej SIWZ), albo w terminie 10 dni – jeŜeli 
zostały przesłane w inny sposób. 
 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec postanowień SIWZ 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub SIWZ na stronie internetowej. 
 

7. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w ust. 5 i 6 niniejszego Działu wnosi 
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności 
moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 

8. Kopię odwołania odwołujący zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w traki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem tego terminu.  
 

9. W przypadku, gdy Zamawiający nie prześle Wykonawcom zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej – pomimo takiego obowiązku – odwołanie wnosi się nie później niŜ  
w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  
o udzieleniu zamówienia. 
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10. W przypadku, gdy Zamawiający nie zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie 1 miesiąca 
od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień SIWZ, Zamawiający ma prawo przedłuŜyć termin składania ofert.  
 

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 
 

13. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego 
doręczenia Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. 
 

14. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Krajowa Izba Odwoławcza orzeka  
w wyroku; w pozostałych przypadkach wydawane jest postanowienie. 
 

15. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 

16. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
 

17. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a takŜe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 
lub w części. 
 

18. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie moŜna rozszerzyć Ŝądania 
ani występować z nowymi Ŝądaniami. 
 

19. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 1 miesiąca od dnia 
wpływu skargi do sądu. W razie stwierdzenia bezzasadności skargi – Sąd oddala ją wyrokiem, 
natomiast  
w przypadku jej uwzględnienia – zmienia zaskarŜone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty 
sprawy. W pozostałych sprawach Sąd wydaje postanowienie. 
 

20. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna. 
 

XXVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1a; 
2. Formularz cenowy – Załącznik Nr 1b; 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2; 
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy – Załącznik Nr 3; 
5. Oświadczenie o zawartej umowie generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD) – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Jeleniej Górze na świadczenia usług 
dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce 
dostarczania energii elektrycznej – Załącznik Nr 4; 
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6. Oświadczenie (informacja) dotycząca przynaleŜności Wykonawcy do grupy 
kapitałowej/lista podmiotów naleŜących do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5. 

 


