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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Przedmiot zamówienia:  

 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania trzydziestu trzech obiektów 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A.   
1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
ul. Chlebowa 22  44 - 335 Jastrzębie-Zdrój, 
nr tel. (32) 476-30-73 do 79, fax. (32) 476-30-70 

 
2. Szczegóły dotyczące zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Spółki             
w następujących lokalizacjach: 
1. GPZ Odsalanie ul. Młyńska 24, Czerwionka-Leszczyny (Dawny Zakład Odsalania 

Dębieńsko), 
2. ul. Nowy Dwór, Czerwionka-Leszczyny (Dawny Zakład Odsalania Dębieńsko),  
3. Ujęcie wody przemysłowej Łąka k/Pszczyny, ul. P. Skargi 26, 
4. Ujęcie wody przemysłowej Kłokocin k/Żor, ul. Kłokocińska 53, 
5. Ujęcie wody przemysłowej Godów k/Wodzisławia Śl., ul. Gliniki 32, 
6. Pompownia Wody Dołowej Rybnik ul. Błękitna, 
7. Oczyszczalnia ścieków  Ornontowice ul. Nowa, 
8. Pompownia na terenie KWK Budryk, Ornontowice ul. Zamkowa 10 
9. Pompownia wody deszczowej Hynek 2 Pniówek ul. Pszczyńska-Słowików, 
10. Pompownia „Pochwacie 4”, Jastrzębie-Zdrój ul. Norwida, 

11. Pompownia Wiadukt   Jastrzębie-Zdrój ul. Pszczyńska, 

12. Budynek administracyjny Jastrzębie-Zdrój ul. Chlebowa 22, 

13. Budynek warsztatowo – garażowy Jastrzębie-Zdrój ul. Chlebowa 22, 

14. Pompownia Jastrzębie-Zdrój ul. Gagarina, 

15. Pompownia ”Hynek 1” – Jastrzębie-Bzie,-       
16. Pompownia P1 - Krzyżowice ul. Ligonia, 

17. Pompownia P3 – Krzyżowice ul. Zwycięstwa, 

18. Pompownia P4 – Krzyżowice ul. Wojciecha Korfantego, 

19. Pompownia Boczna – Gogołowa ul. Boczna, 

20. Pompownia P2 – Jastrzębie Zdrój ul. Wolności, 

21. Pompownia Zamkowa – Jastrzębie Zdrój ul. Zamkowa, 

22. Pompownia Rów Mszański – Mszana ul. Moszczeńska, 

23. Pompownia P10 – Krzyżowice ul. Śląska, 

24. Pompownia P1 – Jastrzębie-Zdrój ul. Wolności, 

25. Pompownia Szeroka – Jastrzębie-Zdrój ul. Wolności 

26. Pompownia wody dołowej – Jastrzębie- Zdrój ul. Księdza Jana Twardowskiego 

27. Pompownia wód opadowych  - Jastrzębie-Zdrój ul.. Szybowa obok nr 3A 

28. Komora pomiarowa – Jastrzębie-Zdrój ul. Węglowa 

29. Oczyszczalnia ścieków Szczygłowice – Knurów ul. Górnicza 

30. Pompownia wody powierzchniowej Szotkówka – Mszana ul. Moszczeńska 

31. Hala produkcyjna – Jastrzębie-Zdrój ul. Wyzwolenia 
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32. Pompownia wody opadowej Jastrzębie-Zdrój Dębina 

33. Budynek socjalny – Jastrzębie-Zdrój Chlebowa 22 

 
 

Zakup energii elektrycznej  odbywać się będzie na podstawie umowy sprzedażowej                                    
ze Sprzedawcą.  

 
Zestawienie obiektów poboru wraz z danymi technicznymi wyszczególniono w opisie - 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Obiekty Zamawiającego zaliczane są do III, IV, V grupy przyłączeniowej. Przewidywane 
zużycie energii w strefach czasowych zostało przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Wszystkie kwoty zawarte w niniejszej Specyfikacji, jeśli nie zostało to odrębnie 
zaznaczone, są kwotami netto.  

   
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

3. Opis przygotowania oferty 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.  
Oferta (każda strona) oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób 
uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  
 
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 
Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.  
Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.  
Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
 

4. Termin i sposób składania ofert  
 

Oferty należy składać do dnia 10.05.2022 r. do godz. 900 
 
Ofertę należy złożyć w jednym z poniższych wariantów oznaczających wolę złożenia 
oferty:  
 

1) Dostarczając do siedziby Zamawiającego na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i 
Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój - drogą pocztową, kurierem 
lub osobiście. Koperta powinna być zaadresowana – Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Wodnej i Rekultywacji S.A. i oznaczona: „Zakup energii elektrycznej dla trzydziestu trzech 
obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A.” 

2) Przesyłając ofertę drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pgwir.pl tj. przygotowaną 
ofertę w postaci papierowej podpisaną przez osoby do tego upoważnione należy 
przekształcić w postać elektroniczną tj. zeskanować przygotowaną ofertę papierową i 
opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym oferenta do tego upoważnionym 
zgodnie z reprezentacja bądź przedstawionym prawomocnym upoważnieniem. Tak 
przygotowana oferta oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty. 

3) Przesyłając ofertę drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pgwir.pl tj. ofertę 
elektroniczną powstałą przy użyciu programu komputerowego opatrzoną kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym oferenta do tego upoważnionego zgodnie z reprezentacją bądź 
przedstawionym prawomocnym upoważnieniem. 
 

5. Wymagane dokumenty składające się na ofertę 
 

mailto:sekretariat@pgwir.pl
mailto:sekretariat@pgwir.pl
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1) Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów   
    upoważnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej  i Rekultywacji S.A. do wykluczenia 

Oferenta): 
    

− wypełniony i podpisany formularz ofertowy: 
 dane Oferenta – zał. nr 1, 
 ofertę ceny netto (CENNIK) ze wszystkimi jej składnikami wykonania przedmiotu 

zamówienia  – zał. nr 2, 
 kopię aktualnej koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE. 
 klauzulę RODO, 
 kwestionariusz oceny dostawców, 
 pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Oferenta, o ile reprezentacja nie wynika  

z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź 
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

− w przypadku gdy Oferent ma status Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością                 
i wartość jego oferty przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego 
zobowiązany jest przedstawić uchwałę wspólników zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek 
Handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037) 
 

 
6. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie. 

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności,           

jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym               

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
e) których wolumen obrotu energią elektryczną w 2020 roku był nie mniejszy niż 0,5 TWh 
 
Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Koszty związane z przygotowaniem                             
i złożeniem oferty ponosi Oferent. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. 
Oferenci przedstawią oferty zgodnie z dokumentacją.   

 
7.  Terminy realizacji zamówienia: 

 – od 01.07.2022 do 31.12.2022 roku 

Dla punktów poboru : 

1. GPZ Odsalanie ul. Młyńska 24, Czerwionka-Leszczyny (Dawny Zakład Odsalania 
Dębieńsko), 

2. ul. Nowy Dwór , Czerwionka-Leszczyny (Dawny Zakład Odsalania Dębieńsko),  
3. Ujęcie wody przemysłowej Łąka k/Pszczyny, ul. P. Skargi 26, 
4. Ujęcie wody przemysłowej Kłokocin k/Żor, ul. Kłokocińska 53, 
5. Ujęcie wody przemysłowej Godów k/Wodzisławia Śl., ul. Gliniki 32, 
6. Pompownia Wody Dołowej Rybnik ul. Błękitna, 
7. Oczyszczalnia ścieków  Ornontowice ul. Nowa, 
8. Pompownia na terenie KWK Budryk, Ornontowice ul. Zamkowa 10 
9. Pompownia wody deszczowej Hynek 2 Pniówek ul. Pszczyńska-Słowików, 
10. Pompownia „Pochwacie 4”, Jastrzębie-Zdrój ul. Norwida, 

11. Pompownia Wiadukt   Jastrzębie-Zdrój ul. Pszczyńska, 

12. Budynek administracyjny Jastrzębie-Zdrój ul. Chlebowa 22, 

13. Budynek warsztatowo – garażowy Jastrzębie-Zdrój ul. Chlebowa 22, 
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14. Pompownia Jastrzębie-Zdrój ul. Gagarina, 

15. Pompownia ”Hynek 1” – Jastrzębie-Bzie 

16. Pompownia P1 - Krzyżowice ul. Ligonia, 

17. Pompownia P3 – Krzyżowice ul. Zwycięstwa, 

18. Pompownia P4 – Krzyżowice ul. Wojciecha Korfantego, 

19. Pompownia Boczna – Gogołowa ul. Boczna, 

20. Pompownia P2 – Jastrzębie-Zdrój ul. Wolności, 

21. Pompownia Zamkowa – Jastrzębie-Zdrój ul. Zamkowa, 

22. Pompownia Rów Mszański – Mszana ul. Moszczeńska, 

23. Pompownia P10 – Krzyżowice ul. Śląska, 

24. Pompownia P1 – Jastrzębie- Zdrój ul. Wolności, 

25. Pompownia Szeroka – Jastrzębie-Zdrój ul. Wolności 

26. Pompownia wody dołowej  Jastrzębie- Zdrój ul. Księdza Jana Twardowskiego 

27. Pompownia wód opadowych  - Jastrzębie-Zdrój ul.. Szybowa obok nr 3A 
28. Komora pomiarowa – Jastrzębie-Zdrój ul. Węglowa 

29. Oczyszczalnia ścieków Szczygłowice – Knurów ul. Górnicza 

30. Pompownia wody powierzchniowej Szotkówka – Mszana ul. Moszczeńska 

31. Hala produkcyjna – Jastrzębie-Zdrój ul. Wyzwolenia 

32. Pompownia wody opadowej Jastrzębie-Zdrój Dębina 

33. Budynek socjalny – Jastrzębie-Zdrój Chlebowa 22 

 
     
8. Warunki umowy 

UWAGA!!! 
Oferent najpóźniej na trzy dni przed terminem złożenia oferty przedstawi Zamawiającemu 
projekt umowy sprzedażowej do akceptacji. Projekt umowy sprzedażowej należy przesłać 
drogą elektroniczną na adres sekretariat@pgwir.pl W przypadku niezaakceptowania jej 
zapisów w całości, Zamawiający zwróci się do oferenta z propozycjami zmian w projekcie 
umowy. W przypadku braku uzgodnienia wzoru umowy, oferta zostanie odrzucona. Projekt 
umowy winien być uzgodniony przed terminem otwarcia ofert. 
Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni. 

 
9. Termin związania ofertą 

Oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 48 godzin od upływu terminu do 
składania ofert.  
 

10. Tryb udzielania wyjaśnień 

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Pytania Oferentów muszą być sformułowane na piśmie 
i skierowane drogą elektroniczną na adres : sekretariat@pgwir.pl 

 
Zamawiający odpowiedzi udzieli niezwłocznie drogą elektroniczną chyba, że pytanie 
wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 1 dzień roboczy przed upływem terminu 
składania ofert. W takim przypadku odpowiedź może nie zostać udzielona. 
 
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami 
są:   
              
Marian Majchrzak   – tel. (32) 47 630 76, 
Dariusz Leśnik  -  tel. 665 075 706 

mailto:sekretariat@pgwir.pl
mailto:sekretariat@pgwir.pl
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Damian Kurpas   -  tel. 519 725 345, 
Henryk Siwek  -  tel. (32) 47 630 76, 

 
11. Otwarcie ofert 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.05.2022 r. o godz. 905 w siedzibie 
Zamawiającego:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
ul. Chlebowa 22  Jastrzębie-Zdrój 

 
12. Informacje dodatkowe 

a) za opracowanie oferty nie przysługuje wynagrodzenie, oferta nie podlega zwrotowi, 
b) postępowanie przeprowadza komisja, 
c) postępowanie jest poufne, 
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznania,               

że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyn, 
e) z tytułu odrzucenia ofert, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko 

Zamawiającemu, 
f) wartość umowy nie będzie indeksowana w okresie trwania umowy,  
g) decyzję o wyborze oferty podejmuje Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej                          

i Rekultywacji S.A. po zapoznaniu się  z wynikiem postępowania, 
h) Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. może podjąć decyzję                  

o unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny.  
i) Oferent zostanie poinformowany w drodze elektronicznej o wyborze oferty przed 

upływem terminu jej obowiązywania co jest równoznaczne z obowiązkiem zawarcia 
umowy przez oferenta na warunkach przedstawionych w ofercie. Niezależnie od 
powyższego strony niezwłocznie podpiszą umowę sprzedażową. 

 

13. Tryb ogłoszenia wyników postępowania 

a) o wynikach postępowania zostaną powiadomieni drogą pocztową i drogą 
elektroniczną (e-mail) wszyscy oferenci, którzy złożyli ofertę cenową do 
postępowania. Wyniki postępowania przetargowego zostaną ogłoszone również na 
stronie internetowej Spółki. 

b) Oferent, który przetarg wygra zostanie poinformowany najpóźniej w ostatnim dniu 
trwania przetargu drogą telefoniczną i mailową o przyjęciu jego oferty do realizacji.  

    Wybrany Oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.     
c) za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta oferenta, który zaoferuje najniższą 

cenę, zgodnie z przyjętymi dla postępowania kryteriami (cena).  
 

Załączniki:  

 Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do specyfikacji), przewidywane zużycie energii                    
w strefach czasowych (zał. nr 2 do specyfikacji), 

 Formularz ofertowy – część handlowa, (zał. nr 1- 2), 
 
 
 
    O p r a c o w a ł:                     Z a t w i e r d z i ł: 
 
 


