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SPIS TREŚCI. 

 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

IX. Termin związania ofertą. 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Istotne postanowienia Umowy. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

XVIII. Postanowienia końcowe. 

XIX. Załączniki. 
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Hala Gdańsk - Sopot Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Plac Dwóch 

Miast 1, wpisana od Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000216102 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, legitymującym się 

numerem NIP 5832870317 oraz REGON 193078050 

 Tel. 58-76-72-101 fax 58-76-01-029- email przetargi@ergoarena.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t . j. Dz. U. z 2013r., poz. 907), zwanej dalej 

„ustawą”. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Nazwa zamówienia. 

Dostawa i przesył energii elektrycznej do Hali Ergo Arena położonej na granicy 

miast Gdańska i Sopotu w ramach umowy kompleksowej w rozumieniu Prawa 

energetycznego. 

2. Zakres zamówienia. 

Dostawa szacunkowej ilości 3600  MWh energii elektrycznej dla Hali Ergo Arena 

położonej na granicy miast Gdańska i Sopotu w ramach umowy kompleksowej.  

Punkty poboru energii elektrycznej – 2 tj.  T 16294 kierunek z GP2 Pomorska pole 

nr 15 oraz T 1459 Szyprów 4 pole nr 9 

Moc przyłączeniowa –  6,5 MW  

Grupa taryfowa B21 

 

Planowana moc umowna 2200 kW/miesięcznie.  

 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

09300000-2 Dostawa energii elektrycznej 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Wykonawca jest obowiązany zapewnić stałe dostawy energii elektrycznej w okresie 

od 1.01.2015 do dnia 31.12.2015r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności: 

1.1 w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – posiadają 

koncesję na obrót energią elektryczną. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dokonywane będą na 

podstawie dokumentów wymienionych w pkt VI, według formuły: spełnia / nie 

spełnia. 
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) koncesji na obrót energią elektryczną. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert 

3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 9, 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4) 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.  

 

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

I dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 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 

- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że 

nie należy do grupy kapitałowej; 

 

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

9. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty  należy 

załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

2) Oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu winno/y potwierdzać, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

3) Dokumenty wymienione w pkt 3 muszą dotyczyć każdego z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) Dokumenty wymienione w pkt 2 powinny potwierdzać, że wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 

wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 
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3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Sławomir 

Piotrowski tel. 784-073-119 w godz. 8.00-15.00, faks  58 555-49-51 

  

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający  żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15.000 zł w 

terminie do 3.12.2014r. do godz. 13.00 na konto nr  80 1160 2202 0000 0000 4629 

7270- podany termin wniesienia wadium jest dniem potwierdzenia przez bank wpływu kwoty 

wadium na konto zamawiającego. Wadium można również wnieść w innej formie / formach tj. 

poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 2004 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. nr 145, poz.1538). 

Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

Uwaga : 

 Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w ustawie Pzp. 

 Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. 

konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. 

Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. 

W przypadku wniesienia wadium w innych formach (np. gwarancje bankowe 

lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność 

z oryginałem”, należy załączyć do oferty – oryginał natomiast złożyć wraz z ofertą bez 

spinania.  

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ. 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

4. Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował Wzór formularza 

oferty, który  stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Do oferty należy dołączyć formularz cenowy według wzoru 

zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

5. Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: 

1) zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta - „Dostawa energii 

elektrycznej dla Hali Ergo Arena”; 
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1) wewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta - „Dostawa energii 

elektrycznej dla Hali Ergo Arena” oraz pieczątką firmową (nazwa i adres 

wykonawcy).  

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać w Hala Ergo Arena ul. Plac Dwóch Miast 1 pok. 1C14  

, w terminie do dnia: 3.12.2014r.  do godziny 13.00 

2. Oferty zostaną otwarte w Hala Ergo Arena ul.  Plac Dwóch Miast 1, pok. 

1C14 w dniu: 3.12.2014r. o godzinie 15.30( wejście od strony zaplecza 

technicznego) 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną całkowitą za wykonanie 

przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, a podane ceny jednostkowe mają charakter ryczałtowy. 

2. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych wg stałej ceny za 1MWh energii podanej w 

formularzu ofertowym. Cena za dystrybucje energii elektrycznej odpowiadać 

będzie aktualnej cenie ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 

okresie danym rozliczeniowym. 

3. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z 

doliczeniem podatku od towarów i usług.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich 

kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia a 

także kosztów wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy.  

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z 

uwzględnieniem kryteriów: 

1) Ceny brutto – waga: 99% 

2) Termin płatności – 1 pkt 30 dni, 0 pkt 21 dni.  

W przypadku braku zadeklarowania terminu płatności przyjęty zostanie 

termin 30 dniowy. 

2. Oferta która uzyska najwięcej punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

  

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany 

pisemnie. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 
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Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 

Istotne postanowienia umowy szczegółowo określa zał. 4 do Siwz. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki 

ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp. 

 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w 

walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 

ustawy. 

8. Zamawiający żąda wskazania w ofercie, która część zamówienia 

zostanie powierzona podwykonawcom oraz informacji o przynależności 

do grupy kapitałowej. 

9. Zamawiający dopuszcza, bez dodatkowych kosztów własnych a także naliczeń 

ze strony dostawcy,  możliwość zmiany określonej miesięcznej mocy umownej, 

na podstawie zgłoszonych potrzeb, w cyklach miesięcznych , w okresie 

obowiązującej umowy. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień 

umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu zleconego 

przedmiotu zamówienia – w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy 

Umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu, 

wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy; 

2) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu 

Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy, w 

szczególności zmiana stawki podatku VAT; 

XIX. ZAŁĄCZNIKI. 

 Wzór formularza oferty – załącznik nr 1; 

 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 

2; 

 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3; 

 Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4 



9 

 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Dane Wykonawcy:  

 

Pełna nazwa: 
..................................................................................................................................................... 

Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): ...................................................................................... 

Tel.: ............................................., fax.: .............................................. 

O F E R T A 

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), 

pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej dla Hali Ergo Arena”, oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, za cenę w wysokości: 

cena netto …………….………................……..… PLN 

podatek od towarów i usług VAT w kwocie …………….………................……..… PLN 

cena brutto …………….………................……..… PLN 

(słownie złotych:  …………………………….……………………..…................………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….). 

2. Termin płatności faktur: ………….. dni (do wyboru jedna z opcji 30 lub 21dni)  

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej części 

zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczam, iż przynależę / nie przynależę* do grupy kapitałowej.  

Wykaz firm powiązanych: 

1………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………….. 

* skreślić niewłaściwe 

 

 

 

 

 



10 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

 

 
Cena jednostkowa 

netto 
Liczba jednostek 

Całkowite 

wynagrodzenie 

wykonawcy (netto) 

Cena energii 
elektrycznej 

(zł/MWh) 

 3600  

Opłata handlowa 

(zł/m-c) 
 12  

Opłata przesyłowa 

(zł/m-c) 
 12  

RAZEM     

 

 

 

 

 

Data: …………………………………                  ……………………….…………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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(Załącznik nr 2 do SIWZ) 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907), pod nazwą: „Dostawa 

energii elektrycznej dla Hali Ergo Arena”  oświadczamy, że spełniamy warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

 

 

 

Data: …………………………………                  ……………………….…………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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          (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907), pod nazwą: „Dostawa 

energii elektrycznej dla Hali Ergo Arena” oświadczamy, że brak jest podstaw do 

wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

Data: …………………………………                  ……………………….…………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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 (Załącznik nr 4 do SIWZ) 

Istotne postanowienia umowy 

 

Umowa zawarta w dniu ………….. pomiędzy Zamawiającym: 

Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w 80-344 Gdańsk przy ul. Plac Dwóch Miast 1    

zwanym dalej Odbiorcą, reprezentowanym przez: 

1.  Magdalena Sekuła- Prezes Zarządu 

a Wykonawcą ………………………………………………… z siedzibą w …………….zwanym dalej 

dostawcą,  prowadzącym działalność gosp.  na podstawie wpisu do …… nr ……. NIP………. 

REGON reprezentowanym przez: 

1. …………………..- ……………………………….  

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru wykonawcy dokonanym w postępowaniu 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i przesył energii elektrycznej do miejsc wskazanych 

przez DOSTAWCĘ. 

2. DOSTAWCA zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy sprzedawać 

energię elektryczną ODBIORCY. 

3. ODBIORCA zobowiązuje się w okresie trwania umowy odbierać energię elektryczną i 

płacić należności wynikające z postanowień niniejszej umowy. 

4. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi    

zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.  

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres  od dnia: 01.01.2015  do dnia 31.12.2015r. 

§ 3 

Energia elektryczna będzie dostarczana do punktu poboru mocy ……………… 

§ 4 

1. Rozliczenia wynagrodzenia za sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi 

dystrybucyjnej  odbywać się na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych zgodnie z 

ofertą DOSTAWCY. 

2. Szacowane wynagrodzenie za okres umowy dla dostawy  3600  MWh wynosi: 
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- wartość netto ………..…. ……. …..  zł   

- wartość VAT …. % - ………………. zł  

- wartość brutto …………………...  …zł 

3. Ostateczne wynagrodzenie za energię elektryczną ustalone zostanie na podstawie 

faktycznego jej zużycia w oparciu o wskazania układów pomiarowych i ceny jednostkowe 

podane w ofercie. 

4. Cena sprzedaży 1MWh energii jest stała przez cały okres obowiązywania umowy I 

wynosi …….. zł netto 

5. Miesięczna opłata handlowa jest stała przez cały okres obowiązywania umowy i wynosi 

…….. zł netto 

6. Opłata przesyłowa jest stała przez cały okres obowiązywania umowy I wynosi …….. zł 

netto 

7. Układy pomiarowe stanowią własność odbiorcy. 

§ 5 

ODBIORCA dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie  w szczególności: 

-  zmianę ilości układów pomiarowych, wielkość mocy przyłączeniowej, sposób zapłaty 

lub termin rozliczenia oraz gdy niezbędne jest ograniczenie przez Odbiorcę zakresu 

zleconego przedmiotu zamówienia – w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy 

Umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia i 

rozliczenia Wykonawcy,  

- w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które 

powodują konieczność zmiany postanowień Umowy, w szczególności zmiana stawki 

podatku VAT.   

 

 

§ 6 

1. ODBIORCA zobowiązuje się do dokonywania zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 

niniejszej umowy przelewem na konto DOSTAWCY podane w fakturze w terminie do 

30/21 (zgodnie z ofertą)dni od dnia wystawienia faktury, termin doręczenia faktury do 

siedziby ODBIORCY nie może być dłuższy  niż 10 dni od dnia jej wystawienia. 

2.  Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ODBIORCY. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają obustronnej zgody stron oraz formy 

pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 niniejszej umowy.            

2.  W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia z winy Dostawcy 

Odbiorca naliczy karę w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia. 
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3.    W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do  

 jego   polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej 

przez  właściwy sąd powszechny w Gdańsku, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę  

ODBIORCY.  

4.   W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu  

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8 

      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

Wykonawca      Zamawiający 

 

 

 

 


