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Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
ul. Chodkiewicza 30 
Punkt kontaktowy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 
Osoba do kontaktów: Wojciech Watkowski 
85-064 Bydgoszcz 
POLSKA 
Tel.: +48 523419135 
E-mail: zampub@ukw.edu.pl 
Faks: +48 523608206 
Adresy internetowe:  
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ukw.edu.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz 
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-
e) 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Inna 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Edukacja 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1)Opis 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług 
Dostawy 
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
Kod NUTS  
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów (DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne. 
2. Część 1 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ 
– Pozostałe obiekty Taryfa Cxx i Gxx: 
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.04.2013r. do 31.03.2015r. wynosi 
707 208,58 kWh (W okresie od 01.04.2013r. do 31.12.2013r. – 256 562,33 kWh. W okresie od 01.01.2014r. 
do 31.12.2014r. – 360 517,00 kWh. W okresie od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. – 90 129,25 kWh.). 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 
2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy 
(załącznik nr 6.1.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia 
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży 
energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich 
niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed 
właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o 
świadczenie usług dystrybucji. 
3. Część 2 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ 
– Pozostałe obiekty – Taryfa Bxx: 
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.06.2013r. do 31.03.2015r. wynosi 4 
050 779,33 kWh (w okresie od 01.06.2013r. do 31.12.2013r. – 1 288 884,33 kWh. W okresie od 
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01.01.2014r. do 31.12.2014r. – 2 209 516,00 kWh. W okresie od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. – 552 
379,00 kWh.). 
2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy 
(załącznik nr 6.2.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia 
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży 
energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich 
niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed 
właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o 
świadczenie usług dystrybucji. 
4. Każdy z Wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z 
części. 
5. Zamawiający wymaga, aby całość dostaw energii była wykonana wyłącznie przez Wykonawcę. 
Stosowne oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
09300000 
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 
II.1.8)Części 
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części 
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 
II.2.2)Informacje o opcjach 
II.2.3)Informacje o wznowieniach 
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.3.2015 

Informacje o częściach zamówienia 

Część nr: 1 Nazwa: Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy 
1)Krótki opis 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne. 
2. Część 1 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ 
– Pozostałe obiekty Taryfa Cxx i Gxx: 
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.04.2013r. do 31.03.2015r. wynosi 
707 208,58 kWh (W okresie od 01.04.2013r. do 31.12.2013r. – 256 562,33 kWh. W okresie od 01.01.2014r. 
do 31.12.2014r. – 360 517,00 kWh. W okresie od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. – 90 129,25 kWh.). 
2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy 
(załącznik nr 6.1.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia 
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży 
energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich 
niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed 
właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o 
świadczenie usług dystrybucji. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
09300000 
3)Wielkość lub zakres 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne. 
2. Część 1 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ 
– Pozostałe obiekty Taryfa Cxx i Gxx: 
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.04.2013r. do 31.03.2015r. wynosi 
707 208,58 kWh (W okresie od 01.04.2013r. do 31.12.2013r. – 256 562,33 kWh. W okresie od 01.01.2014r. 
do 31.12.2014r. – 360 517,00 kWh. W okresie od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. – 90 129,25 kWh.). 
2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy 
(załącznik nr 6.1.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia 



wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży 
energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich 
niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed 
właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o 
świadczenie usług dystrybucji. 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
Część nr: 2 Nazwa: Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy część 2 
1)Krótki opis 
Część 2 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ – 
Pozostałe obiekty – Taryfa Bxx: 
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.06.2013r. do 31.03.2015r. wynosi 4 
050 779,33 kWh (w okresie od 01.06.2013r. do 31.12.2013r. – 1 288 884,33 kWh. W okresie od 
01.01.2014r. do 31.12.2014r. – 2 209 516,00 kWh. W okresie od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. – 552 
379,00 kWh.). 
2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy 
(załącznik nr 6.2.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia 
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży 
energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich 
niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed 
właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o 
świadczenie usług dystrybucji. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
09300000 
3)Wielkość lub zakres 
Część 2 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ – 
Pozostałe obiekty – Taryfa Bxx: 
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.06.2013r. do 31.03.2015r. wynosi 4 
050 779,33 kWh (w okresie od 01.06.2013r. do 31.12.2013r. – 1 288 884,33 kWh. W okresie od 
01.01.2014r. do 31.12.2014r. – 2 209 516,00 kWh. W okresie od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. – 552 
379,00 kWh.). 
2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy 
(załącznik nr 6.2.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia 
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży 
energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich 
niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed 
właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o 
świadczenie usług dystrybucji. 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia 
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy zł 00/100) – część 1 zamówienia. 
2. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 32.000,00 zł 
(słownie: trzydzieści dwa tysiące zł00/100) – część 2 zamówienia. 
3. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 
1) w pieniądzu, przelewem na konto Kredyt Bank S.A. Oddział Bydgoszcz Nr 
92150013601213600186020000, z adnotacją „Zakup energii elektrycznej. Część 1/Część 2 – niepotrzebne 
skreślić”. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04-02-2013 r. do 
godz. 10:00 Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 
rachunku Zamawiającego; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze 
zm); 
4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 
lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie 
oryginału w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nie należy załączać oryginału dokumentu 
wadialnego do oferty. Należy złożyć go osobno. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
należy załączyć do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze 
pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, 
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 
5. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty zaakceptowaną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego 
wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp. 
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie punktu 7 niniejszego działu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w 
razie: 
1) odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
2) gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je regulujących: 
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 
III.1.4)Inne szczególne warunki 
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 
III.2)Warunki udziału 
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą 
wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 
a) Aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie: 
a) Część 1 zamówienia (obiekty opisane w załączniku nr 1 do SIWZ) – warunek ten zostanie spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
zadania z zakresu dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, tj. min. 2 klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż energii 
elektrycznej o wolumenie co najmniej 0,3 GWh w skali roku. 
b) Część 2 zamówienia (obiekty opisane w załączniku nr 2 do SIWZ) – warunek ten zostanie spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywał, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. min. 2 klientów, na rzecz których 
prowadzona była sprzedaż energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 1,5 GWh w skali roku. 
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 



Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3) Znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 
a) Część 1 zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 
posiada opłaconą polisę w wysokości min. 180.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument, 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 
b) Część 2 zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 
posiada opłaconą polisę w wysokości min. 1.000.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument, 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 
4) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 
a) Część 1 zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 
posiada opłaconą polisę w wysokości min. 180.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument, 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 
b) Część 2 zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 
posiada opłaconą polisę w wysokości min. 1.000.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument, 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 
4) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów przewidzianych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817), wymaganych w pkt. 1 i 2 działu VI. 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 
1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg załącznika nr 4 do SIWZ; 
2) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 
wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki; 
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw 
energii w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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 złożony według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy 
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 
lub referencje) – część 1 i 2 zamówienia; 
4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia; 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 
1) pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, złożone wg załącznika nr 9 do SIWZ; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 
ustawy pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy 



pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (na podst. art. 26 
ust. 2c ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w: 
1) pkt. 2.2), 2.3), 2.4), 2.6) niniejszego działu - 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, 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 
2) pkt. 2.5) niniejszego działu – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1) lit. a) i c) oraz pkt. 4.2) niniejszego działu powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.1) 
lit. b) niniejszego działu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1) i 4.2) niniejszego działu, 
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. 
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z 
Wykonawców oddzielnie. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt 
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja 
prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, z zastrzeżeniem pkt 5 ppkt 2; 
6. Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy. 
VII. 
III.2.3)Kwalifikacje techniczne 
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Rodzaj procedury 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Otwarta 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 
Najniższa cena 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 
IV.3)Informacje administracyjne 
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
BZP 112/2012 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 
nie 
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 
Dokumenty odpłatne: nie 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 



4.2.2013 - 10:00 
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom 
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
polski. 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
VI.3)Informacje dodatkowe 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
VI.4.2)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują 
Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 
2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący 
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 
dziale V niniejszej SIWZ. 
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub e-mailem, albo w terminie 15 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 art. 182 ustawy PZP wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, 
na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia 
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 



uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron. 
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej 
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wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
19.12.2012 
 


