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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SIWZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Nazwa nadana zamówieniu:

Sprzeda ż energii elektrycznej na potrzeby Radia Merkury S.A. w Pozna niu

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  KZP / 3 / 2017

SIWZ sporz ądziła:
Ewa Zawieja  

SIWZ zaakceptował:
 Witold Gładkij

                                                                                                      SIWZ zatwierdzam:

                                                                                                             Filip Michał Rdesiński
                                                                                                            Prezes Zarządu  Spółki

        Poznań, dnia 24.04.2017 r.                                                                                                                              
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1. Nazwa oraz adres zamawiaj ącego.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury S.A., 60-765 Poznań,
ul.Berwińskiego 5

Faks – 61 8660 310,  tel. 61 664 916

2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Opis przedmiotu zamówienia określają:

a) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ ,

b) Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ

3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

− kod CPV: 09.31.00.00-5

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

3.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówien uzupelniających.

3.5. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

4. Termin wykonania zamówienia

01.07.2017 – 30.06.2019

5. Warunki udziału w post ępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej

− określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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a/ Przynajmniej jeden Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania
działalności objętych zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień

b/ Wykonawcy łącznie powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także
potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia

c/ w odniesieniu do wymogu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej –
Zamawiający bierze pod uwagę wspólną kondycję ekonomiczną i finansową.

d/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

e/ Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

5.3.1. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 5.2.1a/ Wykonawca
winien złożyć aktualnie obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

5.3.1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt 5.2.1 b/ i c/ Wykonawca
składa oświadczenie.

5.3.2. Ocena spełniania warunków wymaganych od  Wykonawców dokonana zostanie w
systemie spelnia/ nie spełnia . Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych
warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.

5.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.

5.3.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostepnienie zasobów
nie ponosi winy.
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5.3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną

5.3.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane
zdolności dotyczą.

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
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komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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6. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału w
post ępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy aktualnej
koncesji na potwierdzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej  zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia –
załącznik nr 5 do SIWZ.

6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do
SIWZ

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp.

3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp st anowi Zał ącznik nr 6 do SIWZ.

6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
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zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.

6.7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzaj ące, że oferowane usługi odpowiadaj ą
wymaganiom okre ślonym przez zamawiaj ącego – z amawiający nie wymaga składania
dodatkowych dokumentów

8. Zasady składania o świadcze ń i dokumentów oraz wyboru oferty.

8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert wszystkie dokumenty i
oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te
musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

8.5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

8.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.

8.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.

8.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
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8.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

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

8.11. Jeżeli wykonawca nie złoży  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych
przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

8.12. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

8.13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz
przekazywania o świadcze ń i dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania si ę z wykonawcami.

9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

 Ewa Zawieja – specjalista ds. zamówień publicznych

− e-mail: ewa.zawieja@radiomerkury.pl

− numer faxu: 61 8660 310
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9.4. Zamawiaj ący nie dopuszcza porozumiewania si ę z wykonawcami za po średnictwem
telefonu.

10. Wymagania dotycz ące wadium – w niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane

11. Termin zwi ązania ofert ą.

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca
nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania
ofertą.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

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

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

12.5. Wzór formularza oferty stanowi  Załącznik nr 3 do SIWZ.

12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę
w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.
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12.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Sprzeda ż energii elektrycznej na
potrzeby Radia Merkury S.A. w Poznaniu ”. Oznaczenie sprawy: KZP/ 3 /2017.  Nie
otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

12.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na Sprzeda ż
energii elektrycznej na potrzeby Radia Merkury S.A w Poznaniu Oznaczenie
sprawy: KZP/3/2017. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy,
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na Sprzeda ż
energii elektrycznej na potrzeby Radia Merkury S.A w Poznaniu.  Oznaczenie
sprawy: KZP/3/2017. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.

12.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza
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informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa -
nie udostępniać”. Wykonawca nie mo że zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a
także informacji dotycz ących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatno ści zawartych w jego ofercie.

12.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania ofert: Radio Merkury S.A., 60-765 Poznań, ul.Berwińskiego 5, Biuro
Zarządu

b) termin składania ofert: do dnia   10.05.2017,  do godz. 10.00

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia ofert: 60-765 Poznań, ul.Berwińskiego 5, sala nr 29

b) termin otwarcia ofert: w dniu 10.05.2017 o godz. 10.15

13.3. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

13.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

13.5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie na składanie
ofert.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty.

14.2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

14.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

14.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

15.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
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15.3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

15.3.1.kryterium „Cena” – 90%

a) oferta może uzyskać max 90 pkt

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:

Lcena = (Cmin / C) x 90 pkt

gdzie:

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

15.3.2. kryterium „Termin płatno ści faktury” – 10%

a) oferta może zyskać max. 10 pkt.

b) 14 dni – 0 pkt

    21 dni – 5 pkt

    28 dni – 10 pkt

15.3.3. Całkowita liczba punktów dla danej oferty jest sumą przyznanych punktów dla
wymienionych wyżej kryteriów.

16. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

17. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego – zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania
umowy

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi ą Załącznik nr 2 do
SIWZ.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku
post ępowania o udzielenie zamówienia.
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Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

20. Adres strony internetowej zamawiaj ącego:

www.radiomerkury.pl

21. Zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.

21.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących
przypadkach:

1/ dostosowanie postanowień umowy do obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie zmiany
stawki podatku VAT i podatku akcyzowego, w tym w zakresie zmiany ceny jednostkowej MWh w
stosunku do określonej w ofercie Wykonawcy, w zakresie proporcjonalnym do wpływu zmian prawa
na koszty realizacji zamówienia

2/ przedłużenia okresu obowiązywania umowy przez okres niezbędny do wyłonienia sprzedawcy
energii elektrycznej, nie dłuższy niż 2 miesiące – w razie przedłużającego się trwania procedur
przetargowych zmierzających do wyłonienia sprzedawcy energii elektrycznej na kolejny okresy.

3/ zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych do tej ustawy, a w
szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów
dotyczących efektywności energetycznej

21.2. Zmiany adresu siedziby, adresu korespondencyjnego, rachunku bankowego nie powodują
konieczności podpisania aneksu do umowy.

22. Niżej wymienione zał ączniki do SIWZ stanowi ą jej tre ść:

1) Załącznik nr 1 do SIWZ  - opis przedmiotu zamówienia

2) Załącznik nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

3) Załącznik nr 3 do SIWZ  – formularz oferty

4) Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z
postępowania

5) Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału
w postępowaniu

6) Załącznik nr 6 do SIWZ  - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
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                                                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Radia Merkury S.A.

2. Szacunkowa ilość zamawianej energii ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania
ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w
podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania
przez Zamawiającego przewidywanej maksymalnej ilości energii.

3. Dostawca energii zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego
zamówienia, posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
właściwym dla obiektów Zamawiającego.

4. Zamawiający posiada zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucji (umowa na czas nie
określony zawarta z Enea Operator Sp. z o.o.).

5. Zamawiający posiada zawartą umowę na dostawę energii elektrycznej - umowa na czas określony
do 30.06.2017 zawarta z Novum S.A., 02-117 Warszawa, ul.Racławicka 146.

6. Opis zamówienia

Obiekt: Radio Merkury S.A., 60-765 Pozna ń, ul. Berwi ńskiego 5

Tytuł prawny do korzystania z obiektu : własność

Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 24 mcy : 702 MWh

Sposób dostarczenia energii do obiektu: 2 linie zasilające kablowe NN trójfazowe 3x230V

Urządzenia pomiarowe : 2 układy pomiarowo- rozliczeniowe półpośredni

Moc przyłączeniowa : 135 kW

Moc umowna: 135 kW

Grupa przyłączeniowa : IV

Grupa taryfowa  : C 21

6. Zamawiający przekaże niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy nw. dane w
wersji elektronicznej, niezwłocznie po wyborze oferty:

- nazwa i adres oraz NIP Zamawiającego
- opis punktu poboru
- adres punktu poboru
- grupa taryfowa
- moc umowna planowane roczne zużycie energii elektrycznej
- numer licznika
- nr PPE
- - nazwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego
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                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa zawarta w Poznaniu dnia .................., zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015  poz.2164 z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy:

Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Poznaniu Radiem Merkury S.A. z siedzibą 60-765
Poznań, ul.Berwińskiego 5
zarejestrowanym w Wydziale VIII Gospodarczym KRS – Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, nr KRS 0000097316
kapitał akcyjny: 821 900 zł, aport Spółki: 689 700 zł,
NIP: 777-00-06-551, REGON: 630158101

reprezentowanym przez:

Filipa Michała Rdesińskiego – Prezesa Zarządu

zwanym  dalej  Zamawiaj ącym

a:
Firmą ...................................................................., z siedzibą w
.....................................................................
zarejestrowaną w
.............................................................................................................................................
prowadzonym przez ............................................................................ nr
.......................................................
NIP:............................................... REGON:

reprezentowaną przez:

1. ..................................................................
2....................................................................

zwaną  dalej  Wykonawc ą

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych z dostawą i
sprzedażą energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Zamawiającego położonych na
nieruchomościach gruntowych w Poznaniu, przy ul. Berwińskiego 5, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 ze zm.) oraz
w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

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 za świadczeniem usługi dystrybucyjnej 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 Zamawiającym a OSD
określająca prawa i obowiązki związane  ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii
elektrycznej;
e) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania
energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;
f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie
odczytów układów pomiarowych;
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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 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 ze zm.)

3. Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”.

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna

energii elektrycznej dla punktu poboru – Radio Merkury S.A., 60-765 Poznań, ul.Berwińskiego 5.

2. Szacowana ilość energii elektrycznej która może być zakupiona w okresie obowiązywania umowy
do punktów poboru – Radio Merkury S.A., 60-765 Poznań, ul.Berwińskiego 5 wynosi  łącznie 702
MWh , z zastrzeżeniem ust. 3 i § 5 ust. 1.

3. Zastrzega się, że Zamawiający ma prawo niewykorzystania szacowanej ilości energii elektrycznej
podanej w ustępie 2 i nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów z zastrzeżeniem § 5
ust. 1.

4. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej
dla punktu poboru określane są w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD.

5. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe dla sprzedanej energii elektrycznej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać
będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie
standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach
umownych określonych w Załączniku nr 1 lub wskazań układów pomiarowych.

6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej
określonej w § 5 ust. 1.

7. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby
nabywcy końcowego.

8. Zamawiający oświadcza, że nie posiada koncesji na wytwarzaniem obrót, dystrybucję lub
przesyłanie energii elektrycznej i występuje jako nabywca końcowy w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

§ 3.
1.Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone zgodnie z Ustawą i  przepisami
wykonawczymi wydanych na jej podstawie.
2. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi nabywców końcowych
Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługują bonifikaty w wysokości i na zasadach, o
których mowa w przepisach ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych do tej ustawy.
Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzeć wniosek Zamawiającego w terminie 14 dni od jego złożenia.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda wystąpiła wskutek działania siły wyższej,
działania osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności bądź wyłącznie z winy
Zamawiającego.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii
elektrycznej spowodowanych:
a/ awarią w sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku
ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia lub
środowiska,
b/ planowanymi przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej,
c/ wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej lub odłączeniem Zamawiającego od sieci
dystrybucyjnej
d/ brakiem świadczenia usług dystrybucji przez OSD”.
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§ 4.

1. Do obowiązków Zamawiaj ącego  należy:

a. Zakup energii elektrycznej w takiej ilości jaka jest niejedna do prawidłowego
funkcjonowania Zamawiającego – wedle oceny i zapotrzebowania określonego przez
Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami
prawa.

b. terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną.
2. Do obowiązków Wykonawcy  należy:

a. zapewnienie standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnych z obwiązującym
prawem

b. przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji w godzinach swojego
urzędowania

c. rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i
udzielenia odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub
zgłoszenia reklamacji

d. informowania z 30-dniowym wyprzedzeniem na piśmie o zmianach warunków
niniejszej umowy (w przypadkach określonych w umowie)

e. zmiana warunków umowy zgodnie z potrzebami Zamawiającego – Zamawiający
może zwiększyć moc przyłączeniową / umowną do obiektów w ramach określonych
przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych.

§ 5.
1. Cena jednostkowa energii elektrycznej wynosi:

- cena jednostkowa netto energii elektrycznej wynosi ................. zł/MWh;
- cena jednostkowa brutto energii elektrycznej wynosi ................. zł/MWh.

2. Należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako
iloczyn ilości dostarczonej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej
energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1 Umowy.

3. 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.

4. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawcę.

5. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14
dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu
dystrybucyjnego.

§ 6.

1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ……..dni od daty wystawienia
faktury. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury
Zamawiający złoży reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna
być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni, od daty jej złożenia.

3. Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią.
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§ 7.
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.07.2017 roku do dnia 30.06.2019 r.
2. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.07.2017 r., lecz nie

wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany Wykonawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

3. Dla realizacji Umowy  konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów: 
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 
b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.

4.  Zamawiający  oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, 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.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy – tj. rozliczenie zobowiązania
za zużytą energię elektryczną.

§ 8.
1. Osoby upoważnione do współdziałania w ramach realizacji umowy:

a) ze strony Zamawiającego – dyrektor techniczny – Ziemowit Radogostowicz, tel 61 66
44 921,ziemowit.radogostowicz@radiomerkury.pl

b) ze strony Wykonawcy – ....................., tel. ...........e-mail...........................................
2. Zmiana osób wyznaczonych do merytorycznego współdziałania, o których mowa w ust. 1,

może nastąpić poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy, bez konieczności zmiany
umowy.

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu
umowy innym osobom.

§ 9.

1. Spory wynikłe na tle wykonywana niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie.

2. W razie braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla sedziby
Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu pod rgorem
nieważności, podpisanego przez obie strony.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian umowy w następujących przypadkach:

a/ urzędowej zmiany stawek podatku VAT lub stawek podatku akcyzowego w okresie realizacji
umowy, mających wpływ na zaoferowaną przez Wykonawcę cenę – wartość umowy zostanie
zmieniona odpowiednio do stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego

b/ zmiany terminu realizacji umowy

c/ zmiany adresu siedziby, adresu korespondencyjnego lub rachunku bankowego

d/ zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych do tej ustawy, a w
szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów
dotyczących efektywności energetycznej
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4. Aneksu do umowy nie wymagają: zmiana adresu siedziby, adresu korespondencyjnego lub
rachunku bankowego – wystarczające w tym przypadku jest pisemne powiadomienie drugie
strony umowy o zmianie. Aneksu do umowy nie wymagają również urzędowe zmiany stawek
podatku VAT lub stawek podatku akcyzowego.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustaw – Prawo zamówień publicznych,
Kodeks Cywilny, Prawo energetyczne..

§11.
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden (1) dla

Wykonawcy i dwa (2) dla Zamawiającego.
2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo
Załącznik nr 2 – Wykaz punktów poboru energii

       Z A M A W I A J Ą C Y          W Y K O N A W C A

…………………………………. ………………………………………..
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KZP /  3 /2017
                                                                                                               ZAŁĄCZNIK  NR 3

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

                                                    FORMULARZ  OFERTY
Do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby
Radia Merkury S.A. w Poznaniu

Dane dotycz ące Wykonawcy

Nazwa  firmy:..............................................................................................................

Adres  firmy: ............................................................................................................

Numer telefonu, faxu:  ...............................................................................................

Poczta elektroniczna: ..................................................................................................

Numer  NIP:  ................................................    Numer REGON .................................

Pełnomocnik – w przypadku składania oferty wspólnej  (tylko dla podm iotów wyst ępujących

wspólnie)

Nazwisko, imię ............................................................................................................

Stanowisko ...................................................................................................................

Telefon .........................  Fax.........................................   e-mail..................................

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy *

(* niepotrzebne skreślić)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzeda ż energii elektrycznej na
potrzeby Radia Merkury S.A. w Poznaniu  oświadczamy że akceptujemy w całości wszystkie
warunki zawarte w SIWZ i składamy ofert ę na następujących warunkach:

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Łączna wartość netto .................................................zł
(słownie: ...............................................................................złotych)

Podatek VAT: ................................zł, według obowiązującej stawki
(słownie: ............................................................................... złotych)

Łączna wartość brutto: ................................................ zł
(słownie: ................................................................................ złotych)

 (należy wpisa ć warto ści z formularza cenowego)
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2. Formularz cenowy

Poznań, ul. Berwińskiego 5 -   grupa  taryfowa C21

Szacunkowe zapotrzebowanie energii w (MWh) 01.07.2017 – 30.06.2019 – 702 MWh

L.p. Dostawa
energii
elektrycznej
dla obiektu
z taryfą

Ilość
punktów
poboru
energii
elektrycz
nej w
taryfach

Moc
umowna
(kW)

Szacunkowe
zapotrzebowani
e na energię
elektryczną w
okresie
opisanym w
SIWZ (MWh)

Cena
jednostkowa
za energię
elektryczną
(zł/MWh)

Opłata
handlowa/
abonamento
wa
(zł/m-c)

Łącznie

Kol. 5 x kol. 6 +
(kol. 7 x 24
mcy)

Łączna cena
oferty (brutto)

Kol. 8 + VAT

1      2     3     4       5      6       7        8       9

1 C21    2 135     702

3. Termin płatno ści faktury ........................................dni

4. Oświadczenia Wykonawcy

4.1. Oświadczamy, że w przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia
4.2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
4.3. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi
określone w SIWZ.
4.4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,
na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4.5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.

4.6. Ofertę niniejszą składamy na ..........................kolejno ponumerowanych stron.

5. Załączniki do niniejszej oferty:

1/ ...............................................................

2/ ...............................................................

3/ ................................................................

4/ .................................................................

5/ ..................................................................

6/............................................................

Miejscowość ................................... data...................................

                                                                                         .........................................................................................................
(podpis i pieczęć upełnomocnionego  do reprezentowania firmy)
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KZP / 3 / 2017

                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 4

Zamawiaj ący:
Polskie Radio – Regionalna Rozgło śnia w Poznaniu Radio Merkury S.A.

60-765 Poznań, ul.Berwi ńskiego 5

Wykonawca:
………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycz nia 2004 r.

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania),

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

 1  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 2  [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie

ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

                                                                                                                                          (podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

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

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

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

                                                                                                                                            (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

                                                                                                                                       (podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
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                                                                                                                                        (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

                                                                                                                                         (podpis)
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KZP /  3 / 2017

                                                                                                   ZAŁĄCZNIK NR 5

Zamawiaj ący:

Polskie Radio – Regionalna Rozgło śnia w Poznaniu Radio Merkury S.A.

60-765 Poznań, ul.Berwi ńskiego 5

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w      …………..…………………………………………………..…………………………………………..

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

                                                                                                                                            (podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

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

…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

                                                                                                                                        (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

                                                                                                                                        (podpis)
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(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetow ej zamawiaj ącego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 3 pzp

Przystępując do prowadzonego przez Radio Merkury S.A. postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na ………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

1. Nie przynale żę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U nr 50, poz.331 z póżn. zm.) z wykonawcami, którzy złożyli
odrębne oferty.

lub:

2. Należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U nr 50, poz.331 z póżn. zm.) z wykonawcami, którzy złożyli odrębną
ofertę i składam / nie składam*  wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Lp                         Nazwa (firma) podmiotu             Adres siedziby podmiotu

*niepotrzebne skreślić

Miejscowość ............................. data ........................

                  ..................................................................
                     (podpis i pieczęć  uprawnionego

          przedstawiciela Wykonawcy)


