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1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9,
32-400 Myślenice
POLSKA
NIP: 6811004414
Regon: 351555418
tel.: +48 (012) 639 23 00
fax.:+48 (012) 639 23 05
http:// www. myslenice.pl
e-mail: info@myslenice.pl
Zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji, zamówienie ma na celu wyłonienie
wykonawcy i zawarcie umów z następującymi podmiotami :
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Pardyaka 26, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Zdrojowa 14, 32-400 Myślenice
Zespół Placówek Oświatowych nr.1 - Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Kazimierza Wlk 123 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa Nr 6
Chełm 67, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa w Bęczarce
Bęczarka 14, 32-444 Głogoczów
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Borzęcie
Borzęta 368, 32-400 Myślenice
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Bysinie
Bysina 284, 32-400 Myślenice
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Drogini
Droginia 20, 32-400 Myślenice
Zespól Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Głogoczowie
Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Jasienicy
Jasienica 48, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa w Jaworniku
Jawornik 293, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
Krzyszkowice 368, 32-445 Krzyszkowice
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Osieczanach
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Osieczany 100, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa w Polance
Polanka 71, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa w Porębie
Poręba 16, 32-425 Trzemeśnia
Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
Trzemeśnia 250, 32-425 Trzemeśnia
Szkoła Podstwaowa w Zasani
Zasań 102, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa w Zawadzie
Zawada 24, 32-445 Krzyszkowice
Przedszkole Samorządowe Nr 1
ul. 3 Maja 98, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorządowe Nr 3
ul. Lipowa 2a, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorządowe Nr 4
ul. Joselewicza 1, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorządowe Nr 5
ul. Niepodległości 50, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorzadowe Nr 6
ul. Ogrodowa 7, 32-400 MyŚlenice
Przedszkole Samorzadowe Nr 7
ul. Kazimierza Wlk 20, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorzadowe Nr 8
ul. Batorego 1, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorządowe w Bęczarce
Bęczarka 140, 32-444 Głogoczów
Zespół Placówek Oświatowych - Przedszkole Samorządowe w Bysinie
Bysina 284, 32-400 Myślenice
Zespół Placówek Oświatowych - Przedszkole Samorządowe w Drogini
Droginia 20, 32-400 Myślenice
Zespół Placówek Oświatowych - Przedszkole Samorządowe w Jasienicy
Jasienica 48, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorządowe w Jaworniku
Jawornik 172, 32-400 Myślenice
Zespół Placówek Oświatowych - Przeszkole Samorządowe w Osieczanach
Osieczany 100, 32-400 Myślenice
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Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni
Trzemeśnia 306, 32-425 Trzemeśnia
Gimnazjum Nr 1
ul. Sobieskiego 1, 32-400 Myślenice
Gimnazjum Nr 3
ul. Zdrojowa 16a, 32-400 Myślenice
Gimnazjum w Bysinie
Bysina 284, 32-400 Myślenice
Gimnazjum w Jaworniku
Jawornik 293, 32-400 Myślenice
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice
Gmina Myślenice - Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
32-400 Myślenice, ul Słowackiego 82
Muzeum Regionalne „Dom Grecki” w Myślenicach
32-400-Myślenice, ul. Jana III Sobieskiego 3
Miejska Biblioteka Publiczna,
Rynek 27, 32-400 Myślenice
Żłobek Samorządowy
os.1000 - lecia 18a, 32-400 Myślenice

2. Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r.,
Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), w dalszej części SIWZ zwanej u.p.z.p. o wartości
szacunkowej powyżej 193.000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których
uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795).
Zamówienie jest prowadzone przez Gminę Myślenice w imieniu i na rzecz jednostek
organizacyjnych Gminy wskazanych w pkt. 1 SIWZ na mocy zawartego porozumienia w
sprawie współpracy przy udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu
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nieograniczonego przez Gminę Myślenice oraz jednostki podległe Gminie Myślenice, na
dostawę energii elektrycznej, upoważniającego Gminę do przeprowadzenia zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że zawieranie umów będzie następowało pomiędzy
wykonawcą a przedstawicielem umocowanym do działania w imieniu danej jednostki
organizacyjnej.
4. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa energii elektrycznej do zasilania punktów poboru
Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz obiektów Zamawiającego na terenie Miasta i
Gminy Myślenice.
2. Zamówienia obejmuje kompleksowo: dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług
dystrybucji.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do punktów poboru Urzędu Miasta i
Gminy Myślenice oraz obiektów Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy Myślenice w
okresie 48 miesięcy wynosi (+/- 10%) ok. 12 mln. kWh, zgodnie z zbiorczym
zestawieniem punktów poboru energii wg. wykazu stanowiącego załącznik nr 6 do SWIZ.
Łączna ilość punktów poboru energii elektrycznej 225 szt.
4. Wskazana wartość została przyjęta do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia. Nie
odzwierciedla to faktycznego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w
czasie trwania umowy i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
5. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na
warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10-04-1997 roku Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy, a
w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z
2007r. Nr 93, poz. 623 ze zmianami), taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, taryfie
dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucji
(taryfie OSD), Instytucji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji oraz powszechnie
obowiązujących przepisami praw.
6. Rozliczenia za pobrana energię odbywać się będą na podstawie wskazań liczników dla
poszczególnych punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz jednostek
organizacyjnych Gminy.
7. usunięty
8. Podstawą rozliczenia będzie faktyczne zużycie energii w kWh według wskazań liczników
dla poszczególnych punktów poboru.
8. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru (budynków, obiektów,
liczników) przedstawione w zestawieniu zbiorczym stanowią załącznik do umowy
sprzedaży energii elektrycznej.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 Opis Przedmiotu
Zamówienia do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
10. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09310000-5 – Elektryczność
65310000-9 – Przesył energii elektrycznej
11. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy został opisany w Tomie II niniejszej SIWZ.
5. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna.
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1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., których wartość nie będzie stanowić więcej niż 20 % wartości
zamówienia podstawowego.
.
7. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 48 miesięcy.
2. Dotychczasowe umowy sprzedaży energii z poprzednim sprzedawcą zawierają 1miesięczne okresy wypowiedzenia umowy.
Okres 48 miesięcy to maksymalny okres wykonywania zamówienia, określony dla
umów, w których przyjęto rozwiązanie umowy z zachowaniem 1–miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Umowa wejdzie w życie w zakresie poszczególnych punktów odbioru energii nie
wcześniej, niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii
elektrycznej z poprzednim sprzedawcą oraz pozytywnym zakończeniu procedury zmiany
sprzedawcy.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a) posiadają ważną w okresie wykonywania umowy koncesję Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
b) posiadają zawartą umowę lub promesę umowy z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej działającym na
terenie Zamawiającego.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na
podstawie:
- przedłożonej promesy umowy lub ważnej umowy zawartej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego
- lub oświadczenia Wykonawcy o zawartej umowie lub promesie’’
1) posiadania wiedzy i doświadczenia
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich
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trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, którego
przedmiotem była lub jest jedna dostawa energii elektrycznej (dostawa realizowana na
podstawie jednej umowy na rzecz jednego odbiorcy), której wartość, zarówno w przypadku
umów zrealizowanych, jak i będących w trakcie realizacji, wynosi co najmniej 30 000 zł
brutto za okres 1 m-ca.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na
podstawie złożonego przez Wykonawcę:
- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wykazu wykonanych dostaw,
- dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż 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
wykonaniu niniejszego zamówienia.
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu
wykazania spełnienia przez oferowany sprzęt wymagań Zamawiającego.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 9 SIWZ Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone
(podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, lub wspólne oświadczenie złożone (podpisane) łącznie przez
każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie złożone
(podpisane) oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną
jest możliwe jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki
samodzielnie) oraz oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2a do SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone
(podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.)
2) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki na obrót
energią elektryczną.
3) umowę generalną lub promesę umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub
oświadczenie Wykonawcy o zawartej umowie lub promesie.
4) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
Ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
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przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich);
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
7) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
8) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, wraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
3. Stosownie do treści § 2 ust. 2 i § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:
1) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p. mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
- w pkt 10.1.2), 10.1.5) i 10.1.6), składa dokument lub dokumenty, wystawione
w Kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
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-

w pkt 10.1.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego Kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 10.2.2)a) i c) oraz w pkt 10.1.4), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 10.2.2)b) powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w
pkt 10.2.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio Kraju pochodzenia osoby
lub Kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt
10.2.3) stosuje się odpowiednio.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 SIWZ. Ponadto tacy
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego
pełnomocnika, o którym mowa w pkt 11.1.
3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę
wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści minimum
następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu
pozostałych przy realizacji ww. zamówienia
3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących
zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz
gwarancji i rękojmi,
4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego
6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy
zawartej pod warunkiem zawieszającym.
12. Wymagania dotyczące wadium.
1.

Wysokość wadium.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium przy czym okres ważności
wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wymagana kwota wadium: 30.000,00
zł.
2.
1)

Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
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a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien
zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
c) kwotę gwarancji lub poręczenia,
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie,
iż:
• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku) , o którym mowa w
art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od
przypadku), chyba że Wykonawca
udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie;
• Wykonawca, którego Ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie, lub
• z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
f) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
g) gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego:
M.B.S. Wieliczka o/ Myślenice
Nr : 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003
Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania, na które składana jest
oferta.
2) Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię, potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
3) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego najpóźniej wraz z ofertą, jako oddzielny od oferty dokument.
4.
9.

Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie
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wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert.
10. W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym
do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawcę.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
12. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, wyklucza się
z udziału w postępowaniu.
5.

Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało
zatrzymane lub którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po
zawarciu umowy,
3) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert
6.

Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub
pełnomocnictw (w zależności od przypadku) , o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie
złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
3) Z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.
14. Opis sposobu przygotowania Oferty.
1.

Wymagania podstawowe.

1)

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.
2) Treść Oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z
dokumentu(ów)
określającego(ych)
status
prawny
Wykonawcy(ów)
lub
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

2.

pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących Ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru), to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez
osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dokumentów
dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę
i dołączone do Oferty.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie
nazwy firmy i siedziby.
Zamawiający zwróci Wykonawcom, których Oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy
komputerowe oraz inne podobne materiały.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 u.p.z.p.
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88 poz 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r. ze zm.) art. 297 § 1.: Kto, w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na
określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
(…).
Forma Oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w dwóch egzemplarzach (1 oryginał i 1
kopia - kopia może być kserokopią oryginału), mieć formę pisemną i format nie większy
niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonymi przez Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ i wchodzących następnie w skład Oferty mogą być dokonane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku
komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
4) Zaleca się aby całość Oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
5) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony Oferty były ponumerowane, strony parafowane
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu
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określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty
pełnomocnictwa.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę.
Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez
niego tekst muszą być parafowane.
7) Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny
być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron
kopii dokumentów wchodzących w skład Oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub
osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty pełnomocnictwa.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3.
1)

Zawartość Oferty.
Kompletna Oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszej SIWZ,
b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
Oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego
rejestru,
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
d) Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ, o braku
podstaw do wykluczenia.
e) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw sporządzony na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
f)

aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki na obrót
energią elektryczną
g) umowę generalną lub promesę umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
lub oświadczenie Wykonawcy o podpisanej umowie lub promesie,
h) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p, - zgodnie z pkt 10.1.2) SIWZ,
i)

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p. - zgodnie z pkt 10.1.3) SIWZ,

j)

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p. - zgodnie z pkt 10.1.4) SIWZ,
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k) Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – zgodnie z pkt 10.1.5) SIWZ,
l)

Dowód wniesienia wadium,

2)

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład Oferty.

ofercie

spisu

treści

4.

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

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.
3) Jeżeli wykonawca złoży zastrzeżenie, że część informacji zawartych w ofercie stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, w związku z czym nie mogą być one udostępnione, wówczas informacje te
muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie, opatrzonej stosowną klauzulą,
np.: „Zastrzeżona część oferty”. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie
będą udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy.
15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
1.

Wyjaśnianie treści SIWZ.

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Ofert, pod
warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
Ofert, Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie
internetowej na której udostępniania jest specyfikacja.
2) Jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ ,wpłynie po upływie powyższego terminu, lub dotyczy
wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści SIWZ.
4) Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania
wykonawców nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie
udzielał odpowiedzi na pytania zadane w tej formie.
2.

Zmiany w treści SIWZ.

1)

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
Ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz
zamieści zmianę na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.
2) Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedłużeniu terminu
składania Ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano niniejszą
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SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej na której udostępniana jest
specyfikacja.
16. Zebranie Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniania na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na
tej stronie; w takim przypadku Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na
zebraniu pytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie
Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania
na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
są:
1) w zakresie merytorycznym – Anita Kurdziel – Skarbnik Gminy
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Anita Kurdziel – Skarbnik
Gminy
3) pytania, wnioski czy inne pisma kierowane przez wykonawców niniejszym postępowaniu
do Zamawiającego powinny być przesyłane na następujący nr faksu: 12 6392305
18. Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty.
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie - pok. nr 10 Urzędu
Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia
2.

04.11.2011r.

do godz.

09:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

Oferta w postępowaniu na dostawy:
„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
oraz do wybranych jednostek organizacyjnych gminy”.
Nie otwierać przed dniem: 04.11.2004r. godzina 09:15
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod
warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę w nieprzekraczalnym
terminie wskazanym w pkt 18.1. SIWZ.
19. Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty.
Tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców
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1.

Skuteczność zmian lub wycofania złożonej Oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej Oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed
upływem terminu składania Ofert.
2.

Zmiana złożonej Oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej Oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki)
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia
kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem; zmiana
nr ......
3. Wycofanie złożonej Oferty.
Wycofanie złożonej Oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE.
20. Miejsce i termin otwarcia Ofert.
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego- w pok. nr 13 Urzędu Miasta i Gminy
Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

w dniu

04.11.2011r.

o godz.

09:15

21. Tryb otwarcia Ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
Oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie Oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem
kopert (paczek) zawierających Oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do Oferty.
4. W trakcie otwierania kopert z Ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) nazwę i adres Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana;
2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, warunków gwarancji i płatności
zawarte w Formularzu Oferty;
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu Ofert, Zamawiający
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 21.1. i 21.4.
niniejszej SIWZ.
22. Zwrot Oferty bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
23. Termin związania Ofertą
1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania
Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
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2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej
3 dni przed upływem terminu związania Ofertą, jednorazowego zwrócenia się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt, nie powoduje utraty
wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania Ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania Ofertą.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania Ofertą, dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium, lub jego przedłużenia dotyczy
wyłącznie Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
24. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ,
powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i
rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
2 Cena oferty musi uwzględniać ceny, które będą obowiązywały w całym okresie trwania
umowy;
3. W formularzu oferty należy podać wartość netto i wartość brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca
po przecinku.
4. W formularzu cenowym wykonawca winien przedstawić cenę jednostkową za dostawę
energii elektrycznej w podziale na poszczególne grupy taryfowe.
Wartość łączną netto i brutto z formularza cenowego należy przenieść do formularza
oferty.
5. Ceną oferty jest wartość oferty netto powiększona o podatek od towarów i usług (VAT)
według stawki 23 %.
6. W przypadku, gdy Wykonawca naliczy stawkę podatku od towaru i usług inną niż 23%,
musi wskazać podstawę prawną jej zastosowania.
7. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie
jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT Zamawiający na etapie oceny
oferty i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT, w
wysokości 23%. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie
obciążać Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w
Części II niniejszej SIWZ (Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego).
9. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2 u.p.z.p. i
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki. Wykonawca jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o
którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez
Zamawiającego poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 u.p.z.p.
25. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny Ofert.
1.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
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1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: Najniższa Cena.
Znaczenie procentowe kryterium: Najniższa Cena – 100%.
Porównywaną ceną będzie cena brutto.

3.

Zasady oceny kryterium Najniższa Cena (C).
W przypadku kryterium Najniższa Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min
Ci
Pi (C) =
• Max (C)
gdzie:
Pi(C)

ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
"Najniższa Cena".

4.

Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie
objętym umową. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na
warunkach określonych w umowie.

5.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi
najniższą cenę za realizację zamówienia.

6.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.

7.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

8.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy
Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
26. Oferta z rażąco niską ceną.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej
na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający odrzuca Ofertę:
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1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że
Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
27. Uzupełnienie Oferty.
1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba,
że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
28. Tryb oceny Ofert.
1.
1.

Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.

2. Zamawiający poprawi w tekście Oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
2. Sposób oceny zgodności Oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności Oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z
zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
3.

Sprawdzanie wiarygodności Ofert.

1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny Oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania Ofert, że
złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.
3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
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Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie zart. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p.,
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
29. Wykluczenie Wykonawcy.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.
2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem
art. 92 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli Oferty o Wykonawcach, a którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
30. Odrzucenie Oferty
1. Zamawiający odrzuci Ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. oraz art.
90 ust. 3 u.p.z.p.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli Oferty o odrzuceniu Ofert, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
31. Wybór Oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1.

Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny Ofert
określonych w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli Oferty o wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając
a) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres
Wykonawcy, którego Ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złożyli Oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację.,
b) informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
c) informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
d) informację o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt 3 lit. a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
32. Informacje o umowie oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze Oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
1) do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;
2) umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,
3) umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej;
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2.
3.

4.

5.
6.
6.

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) umowa podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w niniejszej SIWZ.
c) jeżeli zmian w umowie dokonano z naruszeniem art. 144 ust. 1 u.p.z.p.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści i określił warunki tej zmiany w istotnych postanowieniach umowyzałącznik nr 4
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym pozostałe
zapisy umowy w terminie i miejscu wskazanym w piśmie o wyborze wykonawcy.
Zawieranie umów będzie następowało pomiędzy Wykonawcą a przedstawicielem
umocowany do działania w imieniu danej jednostki organizacyjnej gminy.
Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są załączniku nr 4 do
niniejszej SIWZ.

.
33. Unieważnienie postępowania
1.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia
w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania Ofert,
2) złożyli Ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania Ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
34. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1. Srodki ochrony prawnej.
1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzsyakaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
art. 179 i n. u.p.z.p.
2) Środkami ochrony prawnej są:
a)
odwołanie,
b)
skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej, przysługują:
a) Wykonawcom,
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p.,
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c)

Zamawiającemu w postaci skargi do sądu określonej w art. 198a-198g u.p.z.p.

2. Odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 u.p.z.p. ,
jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na
wniesienie odwołania w taki sposób aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 u.p.z.p.
3. Skarga do sądu.
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do
sądu uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p.
35. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
36. Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w
Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia z
innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania
zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwiększy kosztów
wykonania tego zamówienia. Wykonawca nie może jednak podpisać umowy
o podwykonawstwo bez uzyskania zgody Zamawiającego.
37. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
Nazwa Załącznika
l.p. Oznaczenie Załącznika
1. Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty

2.
3.

Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a

4.
5.
6.
7.

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Wzór Formularza Cenowego
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia
Wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw
Istotne postanowienia umowy
Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ
Wykaz punktów poboru
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Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14
niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany
wyrazów wynikające ze złożenia Oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać
treści załączników.
Uwaga ! Zgodnie z pkt 14 SIWZ Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład
Oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty podpisane lub
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych
jednostek organizacyjnych Gminy”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;

BUD/271/60/11
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
2. WYKONAWCA:
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1
2

3.

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa firmy
Adres
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) Termin realizacji zamówienia : okres 48 miesięcy.
4) posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
5) cena mojej (naszej) Oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
a) cena netto (bez VAT):
_________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN)
b) należny podatek VAT w wysokości _____ %
_________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN)
c)

cena brutto (z VAT):
_________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN)

Tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców

26


„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych
jednostek organizacyjnych gminy”.

6)

niniejsza Oferta wiąże nas przez 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania Ofert,

6)

posiadamy koncesję na sprzedaż energii elektrycznej, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr …………………………….. z dnia ………………………………….

7)

posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego ………………………………… z dnia ………………………. zawartą
na okres ………………………………
zapewnimy bilansowanie handlowe Zamawiającego,
w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego

8)
9)

10) składam(y) niniejszą Ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia,
11) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
12) zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących
części zamówienia:
l.p.
1.
2.

Nazwa części (elementu) zamówienia

a. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późń. zm.) żadne z informacji zawartych w
ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji/ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania*:

l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

1
2
i.

Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy
(ów)

Nazwisko i imię
Podpis(y)
osoby (osób)
osoby(osób)
upoważnionej(ych) upoważnionej(ych)
do podpisania
do podpisania
niniejszej Oferty
niniejszej Oferty
w imieniu
w imieniu
Wykonawcy(ów)
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

1.
2.
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Załącznik nr 1a – Wzór Formularza Cenowego

FORMULARZ CENOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych
jednostek organizacyjnych Gminy”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;

BUD/271/60/11
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
2. WYKONAWCA:
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1
2

5.

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa firmy
Adres
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
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FORMULARZ CENOWY

Opis

Ilość
Cena
Wartość
kWh
jednostkowa netto
Grupa taryfowa, oznaczona handlowo przez OSD jako C21
1
Dostawa energii
elektrycznej (C21)
Grupa taryfowa, oznaczona handlowo przez OSD jako C11
2
Dostawa energii
elektrycznej (C11)
Grupa taryfowa, oznaczona handlowo przez OSD jako C12a
3
Dostawa energii
elektrycznej(C12a)
Grupa taryfowa, oznaczona handlowo przez OSD jako C22
4
Dostawa energii
elektrycznej (C22)
Grupa taryfowa, oznaczona handlowo przez OSD jako B21
5
Dostawa energii
elektrycznej (B21)
Grupa taryfowa, oznaczona handlowo przez OSD jako C12b
6
Dostawa energii
elektrycznej
(C12b)
Łącznie

Podatek
VAT

Wartość
brutto

Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy
(ów)

Nazwisko i imię
Podpis(y)
osoby (osób)
osoby(osób)
upoważnionej(ych) upoważnionej(ych)
do podpisania
do podpisania
niniejszej Oferty
niniejszej Oferty
w imieniu
w imieniu
Wykonawcy(ów)
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

1.
2.
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Załącznik nr 2
w postępowaniu

–

wzór

oświadczenia

Wykonawcy

o

spełnianiu

warunków

udziału

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych
jednostek organizacyjnych Gminy”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;

BUD/271/60/11
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

1
2

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późń. zm.):
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
dostaw pn.:
„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych
jednostek organizacyjnych gminy”.

dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy
(ów)

Nazwisko i imię
Podpis(y)
osoby (osób)
osoby(osób)
upoważnionej(ych) upoważnionej(ych)
do podpisania
do podpisania
niniejszej Oferty
niniejszej Oferty
w imieniu
w imieniu
Wykonawcy(ów)
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

1.
2.
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Załącznik nr 2a – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych
jednostek organizacyjnych gminy”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;
……………………………………
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

1
2

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późń. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie dostaw pn.:
„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych
jednostek organizacyjnych gminy”.

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późń. zm.).
Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy
(ów)

Nazwisko i imię
Podpis(y)
osoby (osób)
osoby(osób)
upoważnionej(ych) upoważnionej(ych)
do podpisania
do podpisania
niniejszej Oferty
niniejszej Oferty
w imieniu
w imieniu
Wykonawcy(ów)
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

1.
2.
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Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw.

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych
jednostek organizacyjnych gminy”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;

BUD/271/60/11
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
2. WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

1
2

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy:

l.p.

Odbiorca
(nazwa,
adres, nr
telefonu do
kontaktu)

Rodzaj, przedmiot
oraz wartość
dostawy

Termin wykonania
Miejsce
wykonani
a dostawy

początek
(data)

zakończe
nie (data)

Nazwa
Wykonawcy

1

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych
w tabeli powyżej dostaw,
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w
pkt 9.1.2) SIWZ, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A)
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy

Nazwisko i imię
osoby (osób)

Podpis(y)
osoby(osób)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy

Miejscowość
i data
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(ów)

upoważnionej(ych) upoważnionej(ych)
do podpisania
do podpisania
niniejszej Oferty
niniejszej Oferty
w imieniu
w imieniu
Wykonawcy(ów)
Wykonawcy(ów)

(ów)

1.
2.
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Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do Urzędu Miasta i Gminy w
Myślenicach oraz do wybranych jednostek organizacyjnych gminy oraz prawa i obowiązki
stron wynikające z wykonania niniejszej umowy. Umowa nie obejmuje spraw związanych z
dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii.
2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
a) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące
się dystrybucją energii elektrycznej;
b) Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług dystrybucji energii
elektrycznej w celu realizacji niniejszej Umowy;
c) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej
zużytej przez dany rodzaj odbioru;
d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a
OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji
energii elektrycznej;
e) punkt odbioru – budynek, lokal lub inny obiekt, do którego dostarczana jest energia
elektryczna;
f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na
podstawie odczytów układów pomiarowych lub ustalonego ryczałtu zużycia energii
elektrycznej;
g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami
urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej – zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD.
h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz.625, ze zm.)
i) Odbiorca- Zamawiający lub inny podmiot zawierający Umowę zgodnie ze wskazaniem w
załączniku nr 4.
3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej, a Odbiorca zobowiązuje
się do kupna energii elektrycznej dla punktów odbioru określonych w załączniku nr do
umowy.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na rzecz następujących Odbiorców do
następujących punktów odbioru:
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Pardyaka 26, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Zdrojowa 14, 32-400 Myślenice
Zespół Placówek Oświatowych nr.1 - Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Kazimierza Wlk 123 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa Nr 6
Chełm 67, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa w Bęczarce
Bęczarka 14, 32-444 Głogoczów
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Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Borzęcie
Borzęta 368, 32-400 Myślenice
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Bysinie
Bysina 284, 32-400 Myślenice
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Drogini
Droginia 20, 32-400 Myślenice
Zespól Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Głogoczowie
Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Jasienicy
Jasienica 48, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa w Jaworniku
Jawornik 293, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
Krzyszkowice 368, 32-445 Krzyszkowice
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Osieczanach
Osieczany 100, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa w Polance
Polanka 71, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa w Porębie
Poręba 16, 32-425 Trzemeśnia
Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
Trzemeśnia 250, 32-425 Trzemeśnia
Szkoła Podstwaowa w Zasani
Zasań 102, 32-400 Myślenice
Szkoła Podstawowa w Zawadzie
Zawada 24, 32-445 Krzyszkowice
Przedszkole Samorządowe Nr 1
ul. 3 Maja 98, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorządowe Nr 3
ul. Lipowa 2a, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorządowe Nr 4
ul. Joselewicza 1, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorządowe Nr 5
ul. Niepodległości 50, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorzadowe Nr 6
ul. Ogrodowa 7, 32-400 MyŚlenice
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Przedszkole Samorzadowe Nr 7
ul. Kazimierza Wlk 20, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorzadowe Nr 8
ul. Batorego 1, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorządowe w Bęczarce
Bęczarka 140, 32-444 Głogoczów
Zespół Placówek Oświatowych - Przedszkole Samorządowe w Bysinie
Bysina 284, 32-400 Myślenice
Zespół Placówek Oświatowych - Przedszkole Samorządowe w Drogini
Droginia 20, 32-400 Myślenice
Zespół Placówek Oświatowych - Przedszkole Samorządowe w Jasienicy
Jasienica 48, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorządowe w Jaworniku
Jawornik 172, 32-400 Myślenice
Zespół Placówek Oświatowych - Przeszkole Samorządowe w Osieczanach
Osieczany 100, 32-400 Myślenice
Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni
Trzemeśnia 306, 32-425 Trzemeśnia
Gimnazjum Nr 1
ul. Sobieskiego 1, 32-400 Myślenice
Gimnazjum Nr 3
ul. Zdrojowa 16a, 32-400 Myślenice
Gimnazjum w Bysinie
Bysina 284, 32-400 Myślenice
Gimnazjum w Jaworniku
Jawornik 293, 32-400 Myślenice
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice
Gmina Myślenice - Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
32-400 Myślenice, ul Słowackiego 82
Muzeum Regionalne „Dom Grecki” w Myślenicach
32-400-Myślenice, ul. Jana III Sobieskiego 3
Miejska Biblioteka Publiczna,
Rynek 27, 32-400 Myślenice
Żłobek Samorządowy
Tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców

36


„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych
jednostek organizacyjnych gminy”.

os.1000 - lecia 18a, 32-400 Myślenice
Czas dostawy – przez całą dobę.
Ilość punktów poboru energii na dzień zawarcia umowy będących przedmiotem zamówienia
wyszczególniona jest w załączniku nr 6 do niniejszej umowy.
Strony postanawiają, że na wniosek Odbiorcy możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii
elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku nr 6 i nie stanowi ono
rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty
poboru określone w Załączniku Nr 6.
5. Termin wykonania zamówienia: okres 48 miesięcy
Okres 48 miesięcy to maksymalny okres wykonywania zamówienia, określony dla
dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, w których przyjęto rozwiązanie
umowy z zachowaniem 1–miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Umowa wchodzi w życie, w zakresie poszczególnych punktów odbioru energii, nie
wcześniej, niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży
energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą oraz pozytywnym zakończeniu
procedury zmiany sprzedawcy.
6. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu odbioru konieczne jest jednoczesne
obowiązywanie umów:
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
7. Zamawiający oświadcza, że Umowa oświadczenie usług dystrybucji, o której mowa
wyżej, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku jej
rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym wykonawcę w formie
pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy o świadczenie usług dystrybucji.
8. Przewidywana szacunkowa ilość poboru energii elektrycznej wynosi …………….. kWh
Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie w następujących grupach taryfowych:
a) w grupie taryfowej, oznaczona handlowo przez OSD jako C21 – max ilość do
………..kWh,
b) w grupie taryfowej, oznaczonej handlowo przez OSD jako C11 – max ilości do ………….
kWh,
c) w grupie taryfowej, oznaczonej handlowo przez OSD jako C12a – max ilości do
………….kWh,
d) w grupie taryfowej, oznaczonej handlowo przez OSD jako C22 – max ilości do
………….kWh,
e) w grupie taryfowej, oznaczonej handlowo przez OSD jako B21 – max ilości do
………….kWh,
f) w grupie taryfowej, oznaczonej handlowo przez OSD jako C12b – max ilości do
………….kWh,
9. Określenie przewidywanego poboru energii elektrycznej oraz ilość punktów poboru energii
elektrycznej nie stanowi ze strony Odbiorcy zobowiązania do jej zakupu w podanych
ilościach, stanowi jedynie informację dla Wykonawcy o wielkości zapotrzebowania na
energię elektryczną.
Odbiorca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia łacznej ilości zakupionej
energii, w zakresie do +/- 10 % względem ilości określonej w pkt. 8. Zaistnienie okoliczności,
o których mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednie zmniejszenie bądź
zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu umowy.
10. Zwiększenie ilości zakupionej energii w zakresie, o którym mowa w pkt. 8, z
zastrzeżeniem możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie do 50%, może
nastąpić wyłącznie w następstwie udzielenia zamówień uzupełniających, na zasadach
określonych w pkt. 29.
11. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia bilansowania handlowego dla
energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy, na podstawie standardowego
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profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych określonych w Załączniku
nr 6 lub na podstawie wskazań układów pomiarowych.
Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.
12. Montaż nowych, wymiana bądź dostosowanie istniejących układów pomiarowo –
rozdzielczych do wymogów Wykonawcy dokonywane będzie na jego koszt.
STANDARDY JAKOŚCIOWE
13. Standardy jakości obsługi Odbiorcy zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych oraz przekroczenie dopuszczalnego
czasu przerwy, Odbiorcy na jego wniosek, przysługuje prawo bonifikaty według stawek
określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz.895) lub w każdym wydanym później akcie prawnym
określającym te stawki.
PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
14. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) usunięty
2) usunięty
3) przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców,
4) przyjmowanie od Odbiorcy, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących
dostarczanej energii elektrycznej.
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
15. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
2) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną,
3) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w
przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w
poszczególnych punktach poboru.
PŁATNOSCI
16. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii
elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej wybranego Wykonawcy, która wynosi
…….. zł/kWh.
Cena jednostkowa nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem
sytuacji dotyczących wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku
akcyzowego/ VAT
Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi:
- brutto ……………………….… zł (słownie: ……………. zł brutto).
- netto: …………………………. zł
- podatek VAT …………………. zł
17. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu odbioru jako iloczyn ilości sprzedanej
energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych
zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych lub ustalonego ryczałtu zużycia i
ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w pkt.16. Do wyliczonej należności
Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
18. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów
rozliczeniowych układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD lub
przyjętych ryczałtów zużycia energii.
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19. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
20. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę, Wykonawca może
naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
21. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę
22. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do
14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
23. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia
Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia
rachunku Odbiorcy.
REKLAMACJE
24. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości wystawionej faktury, w tym także w
stosunku do ilości zużytej energii wskazanej na fakturze, zamawiającemu przysługuje prawo
do złożenia dostawcy pisemnej reklamacji wraz z załączoną sporną fakturą.
24. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej
doręczenia.
24. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie lub przekroczenie terminu jej rozpatrzenia w
stosunku do terminu, o którym mowa w pkt. 29.2, poczytuje się za uznanie reklamacji.
24. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez zamawiającego Wykonawca wystawi
niezwłocznie skorygowaną fakturę.
24. W sytuacji, o której mowa w pkt.29.1, zawieszeniu ulega bieg terminu płatności, do czasu
wystawienia skorygowanej faktury.
BONIFIKATA
25. W związku z realizacją umowy sprzedaży, Odbiorcy przysługuje prawo do bonifikaty w
przypadku niedotrzymania przez wykonawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców.
25. W przypadku, o którym mowa w pkt.30.1, Odbiorcy przysługuje bonifikata na zasadach i
w wysokości, o której mowa w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007
r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną (Dz.U. z 2007 r. Nr 128, poz. 895 ze zm.), z tym że strony mogą w
umowie przyjąć korzystniejsze zasady i wysokości stosowanych bonifikat.
25. Wykonawca uwzględni należną Odbiorcy bonifikatę w fakturze wystawionej za okres
rozliczeniowy, którego dotyczy bonifikata, a jeśli nie jest to możliwe z przyczyn, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w fakturze za następny, bezpośrednio
przypadający okres rozliczeniowy, w stosunku do okresu rozliczeniowego, którego dotyczy
bonifikata.
KARY UMOWNE
26. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy sprzedaży poprzez zapłatę kar umownych z następujących tytułów i w
wysokościach:
1) w przypadku nieuwzględnienia lub zwłoki w uwzględnieniu bonifikaty należnej Odbiorcy –
w wysokości 0,2 % ceny brutto za energię, której dotyczy bonifikata, za każdy dzień zwłoki;
2) w przypadku zwłoki w skorygowaniu faktury w toku reklamacji, która została uznana – w
wysokości 0,2 % ceny brutto za energię, której dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki;
3) w przypadku dokonywania bilansowania handlowego, w sposób sprzeczny z niniejszymi
istotnymi postanowieniami umowy lub właściwymi przepisami prawa – w wysokości 2 %
brutto wartości umowy;
4) Wykonawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20
% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
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5) Odbiorca zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
26. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Wykonawcy.
26. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Odbiorcę odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
ZMIANY UMOWY
27. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji:
a) wystąpienia siły wyższej,
b) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług
lub stawek podatku akcyzowego,
c) zmiany danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby,
adresu, nazwy, numer rachunku bankowego, osób reprezentujących strony umowy itp..),
d) rezygnacji (przez Odbiorcę) ze sprzedaży i dostarczania energii do wskazanej lokalizacji.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
28. Odbiorca może odstapić od umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności gdy:
a) otwarto likwidację wykonawcy,
b) Wykonawca nie zapewnia sprzedaży energii elektrycznej w sposób określony w niniejszej
umowie,
c) Wykonawca nie uwzględni bonifikaty należnej zamawiającemu, przy ustaleniu wysokości
kwot podlegających zapłacie.
d) Wykonawca nie koryguje faktury w wyniku reklamacji, która została uznana,
e) Wykonawca uchyla się od dokonania zmian mocy umownej lub dokonuje ich w sposób
sprzeczny z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie,
f) przed zakończeniem realizacji umowy Wykonawca utraci uprawnienia, koncesje lub
zezwolenia bądź dokumenty niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy i nie przekaże
Odbiorcy aktualnych dokumentów,
g) Wykonawca nie dokonuje bilansowania handlowego,
h) Wykonawca wykonuje umowę sprzedaży w sposób sprzeczny z obowiązującymi w Polsce
przepisami prawa, a w szczególności przepisami: ustawy z dnia 10 kwetnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (tekst jednolity. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 ze zm.) i przepisami do niej
wykonawczymi,
29. W przypadkach, których mowa w pkt. 28, można odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
30. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności.
31. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia
należnego za dostawy i usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
32. Odbiorca może udzielić zamówień uzupełniających w okresie nie dłuższym niż 2 lata od
udzielenia zamówienia podstawowego.
33. Łaczna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wynagrodzenia
umownego określonego w umowie sprzedaży.
34. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia uzupełniające przy uwzględnieniu
ceny jednostkowej energii nie wyższej niż cena jednostkowa określona w umowie sprzedaży.
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35. Wykonawca zobowiązany jest, niezwłocznie po zakończeniu postępowania w celu
udzielenia zamówienia uzupełniającego, przystąpić do jego realizacji w taki sposób, aby
zapewnić ciągłość sprzedaży energii.
36. Przystąpienie Wykonawcy do realizacji zamówienia uzupełniającego nie może nastąpić
bez zawarcia odrębnej umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
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Załącznik nr 5 – Opis Przedmiotu Zamówienia

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych
jednostek organizacyjnych gminy”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;

BUD/271/60/11
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach
oraz wybranych jednostek organizacyjnych gminy.
1. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej (+/- 10%) w okresie 48 miesięcy wynosi 12 mln
kWh,
3. Zbiorcze zestawienie punktów poboru energii wg wykazu stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej
SIWZ.
4. Miejsce realizacji zamówienia – teren gminy Myślenice
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Załącznik nr 6 - WYKAZ PUNKTÓW POBORU

Taryfa

Wolumen
roczny

ul. Żeromskiego 2 32-400 Myślenice

C21

47 120

27868809

ul. Żeromskiego 2 32-400 Myślenice

C11

242

3

27514362

ul. Żeromskiego 2 32-400 Myślenice

C11

282

4

27506403

ul. Żeromskiego 2 32-400 Myślenice

C11

0

Lp.

Nazwa Instytucji
(strona umowy)

Nr licznika

1

Szkoła Podstawowa
Nr 2

95212514

2

Adres punktu odbioru

Nip

681-18-46-768

5

Szkoła Podstawowa
Nr 3

95212345

ul. Pardyaka 26

32-400 Myślenice

C21

76 110

681-18-46-768

6

Szkoła Podstawowa
Nr 4

95212331

ul. Zdrojowa 14

32-400 Myślenice

C11

28 940

681-18-46-768

7

Zespół Placówek
Oświatowych nr.1 Szkoła Podstawowa
Nr 5

70743568

ul. Kazimierza Wlk 123 32-400 Myślenice

C12a

36 499

681-18-46-768

8

Szkoła Podstawowa
Nr 6

70650796

Chełm 67

32-400 Myślenice

C11

8 014

681-18-46-768

9

Szkoła Podstawowa w
Bęczarce

70480313

Bęczarka 14

32-444 Głogoczów

C12b

28 069

681-18-46-768

94945811

Borzęta 368

32-400 Myślenice

C11

18 800

681-18-46-768

11835715

Bysina 284

32-400 Myślenice

C11

8 387

681-18-46-768

12462014

Droginia 20

32-400 Myślenice

C11

4 100

681-18-46-768

12563865

Droginia 20

32-400 Myślenice

C11

22 300

10

11

12

Zespół Placówek
Oświatowych - Szkoła
Podstawowa w
Borzęcie
Zespół Placówek
Oświatowych - Szkoła
Podstawowa w
Bysinie
Zespół Placówek
Oświatowych - Szkoła
Podstawowa w
Drogini

13

14

Zespól Placówek
Oświatowych - Szkoła
Podstawowa w
Głogoczowie

03405831

Głogoczów 297 32-444 Głogoczów

C11

30 000

681-18-46-768

15

Zespół Placówek
Oświatowych - Szkoła
Podstawowa w
Jasienicy

12293642

Jasienica 48

32-400 Myślenice

C11

7 356

681-18-46-768

2955835

Jasienica 48

32-400 Myślenice

C11

30

72454042

Jawornik 293

C11

18 000

16

17

Szkoła Podstawowa w
Jaworniku

32-400 Myślenice

681-18-46-768
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18

Szkoła Podstawowa w
Krzyszkowicach

12837245

Krzyszkowice 368 32-445 Krzyszkowice

C21

58 110

681-18-46-768

19

Zespół Placówek
Oświatowych - Szkoła
Podstawowa w
Osieczanach

03406080

Osieczany 100

32-400 Myślenice

C11

5 928

681-18-46-768

20

Szkoła Podstawowa w
Polance

70629053

Polanka 71

32-400 Myślenice

C11

8 300

681-18-46-768

21

Szkoła Podstawowa w
Porębie

91685545

Poręba 16

32-425 Trzemeśnia

C11

9 000

681-18-46-768

22

Szkoła Podstawowa w
Trzemeśni

95212487

Trzemeśnia 250

32-425 Trzemeśnia

C21

40 000

681-18-46-768

23

Szkoła Podstwaowa w
Zasani

87685505

Zasań 102

32-400 Myślenice

C11

12 000

681-18-46-768

24

Szkoła Podstawowa w
Zawadzie

94945880

Zawada 24

32-445 Krzyszkowice

C11

1 120

681-18-46-768

25

94945877

Zawada 24

32-445 Krzyszkowice

C11

2 840

26

93933403

Zawada 24

32-445 Krzyszkowice

C11

5 200

11712287

ul. 3 Maja 98

32-400 Myślenice

C12a

9 000

70698368

ul. 3 Maja 98

32-400 Myślenice

C12a

19 500

32-400 Myślenice

C11

3 900

681-18-46-768

681-18-46-768

27

Przedszkole
Samorządowe Nr 1

28

29

Przedszkole
Samorządowe Nr 3

12101650

ul. Lipowa 2a

30

Przedszkole
Samorządowe Nr 4

11952014

ul. Joselewicza 1

32-400 Myślenice

C11

13 803

91870112

ul. Joselewicza 1

32-400 Myślenice

C11

8 766

31

681-18-46-768

32

Przedszkole
Samorządowe Nr 5

12029261

ul. Niepodległości 50 32-400 Myślenice

C11

7 500

681-18-46-768

33

Przedszkole
Samorzadowe Nr 6

95212346

ul. Ogrodowa 7

32-400 MyŚlenice

C21

20 000

681-18-46-768

34

Przedszkole
Samorzadowe Nr 7

11926042

ul. Kazimierza Wlk 20 32-400 Myślenice

C11

3 800

681-18-46-768

35

Przedszkole
Samorzadowe Nr 8

95212510

ul. Batorego 1

C21

36 200

681-18-46-768

36

Przedszkole
Samorządowe w
Bęczarce

60474889

Bęczarka 140

32-444 Głogoczów

C11

4 100

681-18-46-768

37

Zespół Placówek
Oświatowych Przedszkole
Samorządowe w
Bysinie

11835716

Bysina 284

32-400 Myślenice

C11

21 348

681-18-46-768

32-400 Myślenice
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38

Zespół Placówek
Oświatowych Przedszkole
Samorządowe w
Drogini

03668389

Droginia 20

32-400 Myślenice

C11

6 800

2614903

Droginia 20

32-400 Myślenice

C11

200

40

Zespół Placówek
Oświatowych Przedszkole
Samorządowe w
Jasienicy

95212339

Jasienica 48

C11

5 260

681-18-46-768

41

Przedszkole
Samorządowe w
Jaworniku

7412676

Jawornik 172

C11

6 000

681-18-46-768

42

Zespół Placówek
Oświatowych Przeszkole
Samorządowe w
Osieczanach

12629648

Osieczany 100

C11

7 128

681-18-46-768

43

Przedszkole
Samorządowe w
Trzemeśni

11606074

Trzemeśnia 306

C11

10 568

681-18-46-768

44

Gimnazjum Nr 1

96481850

ul. Sobieskiego 1

C11

44 255

681-18-59-311

45

Gimnazjum Nr 3

91869484

ul. Zdrojowa 16a

C11

40 179

681-18-59-297

46

Gimnazjum w Bysinie

11764521

Bysina 284

32-400 Myślenice

C11

4 902

681-18-59-305

47

Gimnazjum w
Jaworniku

94945704

Jawornik 293

32-400 Myślenice

C21

91 000

681-18-59-280

48

Myślenicki Ośrodek
Kultury i Sportu

96482998

MOK ul. Piłsudskiego 20

C21

66 120

681-13-53-451

49

12011239

MOK ul. Piłsudskiego 20 magazyny

C11

315

50

11989362

Dom Ludowy ul. 3-go Maja Myślenice

C11

9 758

51

5909080

Głogoczów – Bęczarka Świetlica

C11

307

52

25857323

Głogoczów, Bęczarka II Świetlica Wiejska

C11

103

53

96482785

Kryta Pływalnia w Myślenicach, ul. Ogrodowa
19

C22

512 000

54

03667728

Basen Odkryty ul. Mostowa

C11

7 710

55

47964744

Głogoczów – Wiejski Dom Kultury

C11

20 779

39

32-400 Myślenice

32-400 Myślenice

32-400 Myślenice

32-425 Trzemeśnia

32-400 Myślenice

32-400 Myślenice

681-18-46-768

56

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

11956832

Trzemeśnia 256

C11

1 810

681-10-04-414

57

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

12009629

Myślenice ul.Sienkiewicza18

C11

0

681-10-04-414
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58

59

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

29395478

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

10810017

Myślenice Rynek 27

C11

1 607

681-10-04-414

Myślenice Rynek 27

C11

8 988

681-10-04-414

60

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

13582182

32-400 Myślenice, ul Słowackiego 82

C11

11 669

681-12-96-612

61

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

3230019478

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, 32-445
KRZYSZKOWICE 662

B21

40 000

681-10-04-414

62

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

60646312

32-400 MYŚLENICE, OSIECZANY STUDZIENKA

C11

50

681-10-04-414

63

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

70806296

32-425 TRZEMEŚNIA, TRZEMEŚNIA POMPOWNIA

C11

3 000

681-10-04-414

64

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

70824541

32-425 TRZEMEŚNIA, TRZEMEŚNIA POMPOWNIA

C11

3 000

681-10-04-414

65

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

70823884

32-425 TRZEMEŚNIA, TRZEMEŚNIA POMPOWNIA

C11

3 000

681-10-04-414

66

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

10635242

Budynek "Sokół" ul.Jordana 3, 32-400
Myślenice

C11

15 900

681-10-04-414

67

Muzeum Regionalne
„Dom Grecki” w
Myślenicach

3003863

32-400-Myślenice, ul. Jana III Sobieskiego 3

C12a

39 885

681-17-80-638

68

Miejska Biblioteka
Publiczna, Rynek 27,
32-400 Myślenice

2614824

Filia Biblioteczna, Krzyszkowice 1, 32-445
Krzyszkowice

C11

940

681-17-75-488

69

3541769

Czytelnia Czasopism, Rynek 27, 32-400
Myślenice

C11

2 741

70

28306278

Filia Biblioteczna, Trzemeśnia 218, 32-425
Trzemeśnia

C12a

212

71

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

70754606

Plac targowy, ul. Trauguta

C11

1 813

681-10-04-414

72

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

25428121

Plac targowy, ul. Trauguta

C11

2 771

681-10-04-414

73

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

12009629

Cmentarz Komunalny Sienkiewicza

C11

4 097

681-10-04-414

74

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

70640129

Głogoczów, Dom Pogrzebowy

C11

553

681-10-04-414

75

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

95212521

Myślenice, ul.Rynek 8/9

C11

33 600

681-10-04-414
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76

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

5638670

Myślenice, ul.Rynek 8/9

C11

68 000

681-10-04-414

77

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

8915442

Myślenice, ul.Rynek 8/9 USC

C11

21 000

681-10-04-414

78

Gmina Myślenice Urząd Miasta i Gminy
Myślenice

27537387

Myślenice, ul.Jordana

C11

18 000

681-10-04-414

79

Gmina MyśleniceUrzad Miasta i Gminy
Myslenice

60646313

M-ce,ul.Reja

C12b

13 296

681-10-04-414

80

60602263

M-ce,Chełm Działka 1781

C12b

11 088

81

12482642

C12b

12 801

82

60439068

C12b

8 517

83

60054294

M-ce,ul.Kazimierza Wielkiego Tartak 3669
M-ce,ul.Kazimierza Wielkiego (cegielnia)
33355
M-ce,ul.Kazimierza Wielkiego SKR 3780

C12b

9 747

84

12878859

M-ce,ul.Łokietka (Pionier) 3479

C12b

6 310

85

79700547

M-ce,ul.Kazimierza Wielkiego (PZGS) 3480

C12b

11 483

86

4790876

M-ce,ul.Słoneczna PKS 33027

C12b

18 203
30 078

87

7227689

M-ce,ul.Żeromskiego I

C12b

88

30018875

M-ce,ul.Bema 33537

C12b

2 269

89

96482994

M-ce,ul.Bema 3491

C12b

15 792

90

12482573

M-ce,ul.Jordana 3485

C12b

15 778

91

28106049

M-ce,ul.Klakurki 3483 SON

C12b

2 389

92

47736724

M-ce,ul.Batorego 33030

C12b

17 700

93

11806338

M-ce,ul.Mickiewicza 3988

C12b

15 846

94

70377859

M-ce,ul.Mickiewicza 3495

C12b

15 109

95

91865961

M-ce,ul.Mickiewicza k/młyna 3495

C12b

7 328

96

70753792

M-ce,ul.Daszyńskiego

C12b

15 000

97

70501558

M-ce,ul.Daszyńskiego

C12b

31 102

98

02808833

M-ce,ul.Zdrojowa

C12b

36 104

99

28285547

M-ce,ul.Parkowa 33135

C12b

7 707

100

28305813

M-ce,ul.Parkowa (Kaskada) 3497

C12b

4 199

101

10805323

M-ce,ul.Parkowa (Kaskada) 3497

C12b

10 665

102

11319988

M-ce,ul.Zarabie (Park) 3497 SON

C12b

8 918

103

72453857

M-ce,ul.Leśna 3498

C12b

16 234

104

47736726

M-ce,ul.Przemysłowa Drogowców 3486

C12b

13 111

105

70319548

M-ce,ul.Szpitalna 3488

C12b

20 041

106

70753798

M-ce,ul.Piłsudskiego 3378

C12b

16 360

107

60053238

M-ce,ul.Matejki 3489

C12b

6 337

108

12906688

M-ce,ul.Niepodległości 3489

C12b

24 822

109

47737121

M-ce,os.Tysiąclecia Pl.Góra I 3493

C12b

20 278

110

02808963

M-ce,os.Tysiąclecia Pl.Góra II 3494

C12b

878

111

47737221

M-ce,os.Tysiąclecia

C12b

28 752

112

13798741

M-ce,ul.3 Maja 33081

C12b

24 636

113

13798461

M-ce,ul.Średniawskiego II 3458

C12b

23 605

114

70216382

M-ce,ul.Średniawskiego I 3492

C12b

14 341

115

02939442

M-ce,ul.Dąbrowskiego

C12b

12 176

116

4736767

M-ce,ul.Sobieskiego (CPN) 3663

C12b

13 514

117

26428694

M-ce,ul.Sienkiewicza 3665

C12b

16 550

118

9264476

M-ce,ul.Zdrojowa 33122

C12b

10 772

119

29756755

M-ce,ul.Kazimierza Wielkiego 33629

C12b

6 258

120

47404613

M-ce,ul.Ujejskiego 33864

C12b

5 493
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121

28291906

M-ce,ul.Ujejskiego 33887

C12b

11 496

122

28285733

M-ce,ul.Sobieskiego 32610

C12b

13 187

123

18377645

M-ce,ul.Średniawskiego

C12b

17 726

124

47736720

M-ce,ul.Wybickiego 33926

C12b

17 319

125

20467697

M-ce,ul.Sienkiewicza 32633

C12b

11 174

126

28582082

M-ce,ul.Kazimierza Wielkiego (TOS) 3987

C12b

3 068

127

03678813

M-ce,ul.Ujejskiego 3669

C12b

16 173

128

60439046

M-ce,ul.Zdrojowa 3499

C12b

2 390

129

60648673

M-ce,Chełm Droga 1124

C12b

11 440

130

60573510

M-ce,ul.Daszyńskiego

C12b

4 986

131

70171979

Bęczarka

C12a

17 467

132

60439101

M-ce,ul.Parkowa Dz.625/1

C11

23

133

7227689

M-ce,ul.Żeromskiego

C12b

32 184

134

4790876

M-ce,ul.Słoneczna

C12b

25 884

135

60645247

Zawada Dz.87

C12b

3 384

136

60623045

Droginia Dz.602

C12b

2 676

137

28306723

Stróża Miłogoszcz 3622

C12b

8 456

138

28306887

Jawornik 3425

C12b

7 539

139

6979405

Jawornik SON 33740

C12b

11 408

140

28108708

Zawada Szkoła 33542

C12b

9 951

141

2939350

Krzyszkowice 3429

C12b

8 724

142

1148571

Krzyszkowice 3432

C12b

18 006

143

25731165

Zawada „Morgi”

C12b

3 446

144

27798733

Zawada 3627

C12b

4 058

145

28306827

Bulina Łęki

C12b

8 407

146

28306842

Jawornik 33741

C12b

9 880

147

28306822

Jawornik 33743

C12b

14 786

148

60645958

Osieczany SON 33744

C12b

500

149

60409538

Osieczany 3596

C12b

3 193

150

28116438

Osieczany 33085

C12b

19 582

151

5887330

Osieczany 3589

C12b

14 155

152

30018788

Droginia 3599

C12b

13 133

153

8727868

Droginia-Banowice 33102

C12b

4 826

154

28105933

Trzemeśnia I 3605

C12b

1 786

155

28306891

Trzemesnia 33429

C12b

3 006

156

8741842

Trzemeśnia II 3606

C12b

21 097

157

60440444

Trzemeśnia 3991

C12b

2 401

158

28105939

Trzemeśnia 33832

C12b

6 217

159

60237023

Poręba 33831

C12b

3 060

160

28284820

Bysina Średniawskiego 33293

C12b

2 749

161

70501561

Bysina I 33293

C12b

3 281

162

28285554

Bysina IV

C12b

3 143

163

28284831

Bysina III 3459

C12b

9 898

164

29698055

Jasienica VI 33519

C12b

2 130

165

28285428

Jasienica V 3463

C12b

6 059

166

9944389

Jasienica 3465

C12b

13 842

167

28284804

Jasienica III

C12b

1 905

168

28285561

Jasienica I 3461

C12b

1 671

169

28306876

Krzyszkowice 3433

C12b

5 794

170

72451231

Polanka II

C12b

9 698

171

70885662

Polanka III 3421

C12b

15 160

172

02939353

Polanka I 33493

C12b

10 422
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173

28306821

Krzyszkowice 3434

C12b

6 850

174

60438811

Zawada II 3625

C12b

10 229

175

28285404

Krzyszkowice 3435

C12b

10 657

176

70482076

Jawornik 3428

C12b

9 774

177

11563655

Jawornik III

C12b

7 741

178

28284818

Jawornik 3424

C12b

1 087

179

27798844

Bęczarka 3455

C12b

7 560

180

28284828

Bęczarka II 3456

C12b

7 249

181

28292017

Bęczarka III 3457

C12b

8 597

182

28292067

Głogoczów VII 3442

C12b

5 129

183

28291862

Głogoczów VII 3444

C12b

7 419

184

60237015

Głogoczów 3445

C12b

9 857

185

28285565

Głogoczów V 3440

C12b

2 525

186

28107349

Głogoczów 3441

C12b

5 471

187

28285552

Głogoczów 33546

C12b

1 404

188

28285221

Trzemeśnia Radlanki 3607

C12b

3 024

189

28284824

Borzęta 33385

C12b

10 957

190

28306697

Borzęta 3647

C12b

11 218

191

28285164

Borzęta 32607

C12b

4 520

192

28284846

Borzęta III 3650

C12b

7 320

193

02939384

Jawornik 33742

C12b

6 327

194

4288379

Trzemeśnia, Poręba 3615

C12b

16 037

195

5654847

Trzemeśnia , Poręba 3616

C12b

6 539

196

8771184

Trzemeśnia, Łęki 3603

C12b

9 205

197

9791266

Krzyszkowice 33781

C12b

8 859

198

12879131

Krzyszkowice Bugaj 33780

C12b

6 259

199

30018836

Jawornik Dz. Nr 1564m/1 33743

C12b

6 975

200

28285187

Osieczany 32623

C12b

2 518

201

28306783

Osieczany 32626

C12b

4 367
1 541

202

30018451

Trzemeśnia-Zasań 32631

C12b

203

29070116

Trzemeśnia-Zasań 32637

C12b

3 295

204

03425953

Głogoczów 3445

C12b

24 916

205

28108832

Trzemeśnia SON 3606

C12b

1 170

206

60051783

Bęczarka

C12b

2 542

207

30018797

Droginia 3599

C12b

9 231

208

60051627

Jasienica

C12b

3 288

209

60262368

Osieczany 189;818;m820

C12b

3 972

210

60334886

Poręba

C12b

1 668

211

60645948

Droginia SON 33387

C12b

3 467

212

25934031

Trzemeśnia , Zasań I 3609

C12b

3 587

213

21488046

Trzemeśnia, Poręba

C12b

5 372

214

70140344

M-ce,Zarabie

C12b

183

215

72454046

M-ce,Mostowa,alejki parkowe

C11

16 311

216

70251491

M-ce,ul.Słowackiego KS „Orzeł” Dz.Nr 1787

C11

22 694

217

12067107

C12b

96 100

218

70562144

węzeł Głogoczów (skrzyżowanie dk 7 z dk 52)
M-ce-estakada (skrzyżowanie dk 7 z
dr.woj.967)

C12b

37 150

os.1000 - lecia 18a, 32-400 Myślenice

G11

16 380

219

Placówka Opiekuńczo
- Profilaktyczna dla
Dzieci Zdrowych i
Specjalnej Troski w
Myślenicach

95212395

681-18-83-686
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220

Gmina MyśleniceUrzad Miasta i Gminy
Myslenice

95212489

Jawornik budynki socjalne

G11

63 953

681-10-04-414

221

Gmina MyśleniceUrzad Miasta i Gminy
Myslenice

96482477

32-425 Krzyszkowice, Przepompownia
ścieków, 32-445 Krzyszkowice, dz. 841/1

C21

3 000

681-10-04-414

222

Gmina MyśleniceUrzad Miasta i Gminy
Myslenice

70172429

32-425 Krzyszkowice, Przepompownia
ścieków, 32-445 Krzyszkowice, dz. 479/1

C11

3 000

681-10-04-414

223

Gmina MyśleniceUrzad Miasta i Gminy
Myslenice

32-425 Krzyszkowice, Przepompownia
ścieków, 32-445 Krzyszkowice, dz. 121/2

C11

3 000

681-10-04-414

224

Gmina MyśleniceUrzad Miasta i Gminy
Myslenice

32-425 Krzyszkowice, Przepompownia
ścieków, 32-445 Krzyszkowice, dz. 1567/2

C11

3 000

681-10-04-414

32-425 Krzyszkowice, Przepompownia
ścieków, 32-445 Krzyszkowice, dz. 459

C11

3 000

681-10-04-414

225

Gmina MyśleniceUrzad Miasta i Gminy
Myslenice

70561601

70504919
70326378
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